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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiający: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. 

Adres do korespondencji: ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa 

Siedziba: ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.  

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy całkowitej wartości 

zamówienia poniżej 5 225 000 tys. euro na podstawie art. 39 – ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp. Zastosowanie mają 

także akty wykonawcze do wymienionej ustawy Pzp, w szczególności Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (poz. 1126). 

3. Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępnione zostały na stronie 

internetowej www.scol.warszawa.pl Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych - do upływu terminu składania ofert. W dniu publikacji 

ogłoszenia umieszczono je również na tablicy ogłoszeń w siedzibie ul. Mehoffera 72/74, 03-131 

Warszawa. 

4. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze 

wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym 

ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. 

5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2016r., poz. 380 z późn. 

zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji 
małego dźwigu towarowego (potrawowego) w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy 
ul. Olchy 8, 04-837 Warszawa wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-
Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa wraz z pracami 
towarzyszącymi.  

2. Szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje: 

1) Opracowanie dokumentacji technicznej nowego dźwigu; 

2) Demontaż i utylizacja elementów starego dźwigu; 

3) Wykonanie niezbędnych prac budowlanych w szybie i maszynowni; 

4) Dostarczenie oraz montaż podzespołów nowego dźwigu 

5) Oddanie urządzenia do eksploatacji po odbiorze Urzędu Dozoru Technicznego. 

3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, stanowiący 
Załącznik nr 7 do SIWZ. 

4. Teren objęty robotami budowlanymi będzie udostępniony Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.  

5. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien zapoznać się z załączoną do 
SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia, dokonać wizji terenu robót i jego otoczenia oraz uzyskać 
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wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie 
mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 

6. Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 

- nie krótszego niż 60 miesięcy (5 lat). Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia 
bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych, potwierdzonych protokołem odbioru 
końcowego. Wykonawca przy protokole odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu karty 
gwarancyjne zamontowanych urządzeń, których okres będzie minimum 24 miesięcy. 

7. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazane jest dokonanie wizji lokalnej  
w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania 
zamówienia nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Wykonawcy 
mogą dokonać wizji lokalnej terenu robót w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 
Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 30 października 2017 r. w godzinach 1000 -

1400 na terenie ZOL przy ul. Olchy 8, 04-837 Warszawie. Termin wizji należy potwierdzić 
telefonicznie pod numerem telefonu 22 811 06 88 w 271. W trakcie przeprowadzania wizji 
lokalnej należy bezwzględnie zapoznać się z dokumentacją techniczną istniejącego dźwigu 
towarowego. 

8. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt. 

9. Zamawiający dopuszcza pracę od poniedziałku do soboty w godzinach od godz. 07.00 do 18.00. 
Prace Wykonawcy w dni ustawowo wolne od pracy oraz pozostałe, poza godzinami 
wymienionymi wyżej wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. 

10. Wykonawca wykona wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające - 
niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zaplecza budowy. 

11. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca musi zapewnić 
kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty 
niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione 
w dokumentach kontraktowych lub może być logicznie wywnioskowane. 

12. Wykonawca, jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych 
wynikających z następujących ustaw: 

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 672 ze zm.), 

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987 ze zm.). 

Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające 
wywozu, będą stanowiły własność Wykonawcy.  

13. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek udokumentować 
Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru 
przedmiotu zamówienia. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy i koordynacji robót wskazanych przez 
Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną w zakresie organizacji robót, koordynacji i 
bezpieczeństwa wykonywania robót. 

15. Wykonawca zobowiązany jest stosować odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 
prowadzenia robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p. ppoż. 

16. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 

a. uzgodnienie z Zamawiającym w terminie wskazanym we wzorze umowy.  

b. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref 
niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c. utrzymanie porządku na terenie prowadzonych prac remontowych w czasie realizacji 
przedmiotu zamówienia, po zakończeniu gruntowne posprzątanie terenu objętego 
modernizacją, 
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d. przygotowanie wszelkich wniosków i dokumentów związanych z realizacją robót i odbiorem 
końcowym, 

17. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i 
podwykonawcę osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, 
czyli tzw. pracowników fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666.). 

Pracownikami fizycznymi nie są: osoby kierujące budową, wykonujące obsługę geodezyjną, 
dostawcy materiałów budowlanych, inspektorzy nadzoru. 

18. Wykonawca w terminie minimum 2 dni przed rozpoczęciem prac dostarczy wykaz imienny 
pracowników wykonujących pracę na terenie budowy zatrudnionych na podstawie umowy  
o pracę. 

19.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających zatrudnienie 
osób, o których mowa w punkcie 17 na podstawie umowy o pracę w siedzibie Wykonawcy. 
Zamawiający wyznaczy żądanie w terminie 2 dni roboczych, o czym powiadomi Wykonawcę 
drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres mailowy.  

20. W przypadku zmiany osób, o których mowa w punkcie 18 Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu nowy wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu 
zamówienia w terminie 3 dni od zaistnienia faktu zatrudnienia nowych pracowników. 

21. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na podstawie umowy o pracę  
co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel) osoba taka będzie 
musiała opuścić plac budowy a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
określonej w projekcie umowy (zał. nr 7 do SIWZ) za każdy taki przypadek. 

 

III ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE / OFERTA WARIANTOWA / ZAMÓWIENIA 

UZUPEŁNIAJĄCE/… 

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji,  
o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

IV PODWYKONAWCÓW  

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 

2. Wykonawca może powierzyć zgodnie z treścią złożonej oferty, wykonanie części robót 
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) 
tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania 
przez Wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku niewskazania części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców, przyjmuje się, 
iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę. 

4. W przypadku zamówień na roboty demontażowe, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem 
do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska 
oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowane w roboty 
budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
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mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
robót budowlanych. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 12 tygodni od dnia zawarcia umowy, 

2. Wskazany termin wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje również czas niezbędny na 
uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji dźwigu towarowego przez Urząd Dozoru Technicznego.  

3. Teren objęty pracami budowlanymi zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 

 

VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz dodatkowo Zamawiający 
przewiduje wykluczenie Wykonawcy art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 ustawy Pzp tj.: 

1.1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że, sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 
978, 1166, 1259 i 1844); 

1.2. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z zamawiającym, o 
którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania; 

1.3. który, naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że, Wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności. 

 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w oparciu o art. 22 ust.1b) dotyczące: 

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie szczegółowych warunków udziału w 
postępowaniu. 
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2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie szczegółowych warunków udziału  
w postępowaniu. 

 

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne 
do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykaz robót budowlanych wykonanych, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z potwierdzeniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz 
których usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a w 
przypadku świadczenia okresowego lub ciągłego są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny 
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  
Zamawiający uzna, warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonał nie mniej niż 2 roboty budowlano-montażowe polegające na 
wymianie/ instalacji dźwigu towarowego.  

 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, które są w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie dysponowania tymi osobami: 
 

 co najmniej jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi (kierownik robót) w specjalności zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na 
stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy w specjalności w zakresie instalacji 
elektrycznej i elektroenergetycznych, 

 

 co najmniej jedną osoba posiadającą świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji („E”) 
w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, 
instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i 
zużywających energie elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV (zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., Dz. U. nr 89, poz. 828 
ze zm.);  

 

 co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru („D”) w 
zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, 
instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i 
zużywających energie elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV (zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., Dz. U. nr 89, poz. 828 
ze zm.);  
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Uwaga: Kierownik robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadając im ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy 
Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą 
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 
zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 

 

2.   Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 2) 
odpowiednio ppkt 2.2 i 2.3. niniejszego rozdziału w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna 
sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega 
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. 

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt, pkt 4 i pkt 8. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 
udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać 
będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

1.  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 
pkt. 2) odpowiednio ppkt 2.2 i 2.3 niniejszego rozdziału.  

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
przez Zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia 

 

VII.  WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W 
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia  

i dokumenty: 
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1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do 

SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu - w załączniku nr 3 do SIWZ. 

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

4) wykaz osób funkcyjnych przewidzianych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę,  

w szczególności odpowiedzialnych za wykonywane roboty budowlane, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 SIWZ; 

5) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upłynięciem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na 

rzecz, których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że 

roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - oświadczenie Wykonawcy - zgodnie ze wzorem 

zamieszczonym w Załączniku nr 6 SIWZ 

6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie wg wzoru 

w załączniku nr 4 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca przedstawia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 24 pkt 5 ustawy Pzp składa Zamawiającemu 

następujące dokumenty:  

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu 

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z 
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właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, 

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych 

należności, 

4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

5) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych,  

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 

2016 r poz. 716). 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1- 5 niniejszego rozdziału, składa: 

3.1. dot. pkt. 1 i pkt. 2- dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że  

3.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

3.1.2. nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu. 

3.2. Dokumenty, o których mowa w ppkt 3.1.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przez upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w ppkt 3.1.2, 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

3.4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym rozdziale 

dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający samodzielnie pobierze samodzielnie  

z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

 

3. Oferta wspólna  

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy 

występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do 

złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć do 

oferty); pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie.  
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2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,  

o którym mowa w rozdziale VII pkt 1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 3 do SIWZ). Oświadczenie to ma potwierdzać 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz 

na wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione  

w rozdziale VII pkt 2 SIWZ. 

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako pełnomocnik. 

4) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego 

zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku 

ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których 

przewidziana jest wyłącznie forma pisemna. 

2. Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy 

przesłać: 

 - na numer faksu 22 / 811 18 64 

 - i/lub drogą elektroniczną – przetargi@scol.warszawa.pl 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp treść zapytań wraz  

z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) zamieści na stronie internetowej 

http://www.scol.warszawa.pl 

3 Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział 

w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany 

i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.  

4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Katarzyna Karczewska tel. 22/ 811 06 88 wew. 271  

w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku. 

5. Adres do korespondencji listownej: 

ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa 

z dopiskiem: postępowanie nr SCOL/1361/2017 

 

IX. TERMIN ZWIĄZNIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

http://www.scol.warszawa.pl/
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2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wymagania podstawowe: 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ; 

1) Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być 

podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do 

czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań 

finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny 

Wykonawcy lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania Wykonawcy 

upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 

podpisane przez wszystkie te osoby;  

2) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego 

imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania 

oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. Oznacza to, że jeżeli 

pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 

Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem 

przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez 

osoby do tego umocowane; 

3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku 

(Dz.U.2016.1126), innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości; 

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 

zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

2. Forma oferty: 

1) oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności; 

2) formularz ofertowy - załącznik Nr 1 napisany będzie na komputerze lub w inny sposób trwały 

oraz podpisany przez osobę(y) uprawnioną(e) na podstawie odrębnych przepisów do składania 

oświadczeń woli - reprezentowania firmy na zewnątrz; 

3) wypełniony i podpisany formularz cenowy opracowany na podstawie - załącznik Nr 2; 

4) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe zalecenie ma 

charakter porządkowy; 

5) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę; 
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6) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

3. Zawartość oferty: 

1) Formularz Ofertowy Wykonawcy - Załącznik nr 1 do SIWZ; 

2) Formularz Cenowy – Załączniki nr 2 do SIWZ; 

3) Oświadczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ; 

4) Wykaz osób funkcyjnych – Załącznik nr 5 do SIWZ; 

5) Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik nr 6 do SIWZ; 

6) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert; 

7) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert; 

8) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych 

należności; 

9) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 

10) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, 

 o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

z 2016 r poz. 716); 

11) Zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy); 

4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem notarialnie. 

5. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu zapieczętowanym w 

sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert. Na kopercie oprócz opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby 

można było odesłać ofertę bez otwierania przypadku wpłynięcia po terminie. Koperta (opakowanie)  

powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru: 

 

 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Spółka z o.o., ul. Mehoffera 72/74,  

03-131 Warszawa. 

 Oferta na roboty budowlane polegające na modernizacji małego dźwigu towarowego 
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(potrawowego) w budynku Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Olchy 8, 04-837 Warszawa 
wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z  o. o.  przy ul. 

Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa wraz z pracami towarzyszącymi.  

Nr sprawy SCOL/1361/2017 

z dopiskiem: „Nie otwierać przed godz. 11.30 dnia 09.11.2017r.” 

 

6. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

2) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.),, 

jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj.: m. in.: 

nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia 

odpowiedniego punktu druku formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być 

odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica 

przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji 

należy zamieścić stosowne odsyłacze. Ponadto Wykonawca dołącza do oferty wyjaśnienie, w 

którym wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 09. 11. 2017 r. do godziny 11.00 w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-

Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w Warszawie. 

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09. 11. 2017r. o godz. 11.30 w Stołecznym Centrum 

Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w Warszawie. 

3. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi: 

- podanie przez Zamawiającego kwoty brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia; 

- zbadanie nienaruszalności ofert; 

- otwarcie ofert w kolejności ich złożenia; 

- ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej. 

4. W niejawnej części postępowania Zamawiający dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych 

ofert oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o przyjęte kryterium. 

5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania 

ofert, że nie mogą one być udostępniane. 



14 

 

XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 

1.  Cena ofertowa brutto będzie obejmowała cały przedmiot zamówienia ze wszystkimi kosztami 
wynikającymi z niniejszej SIWZ, załączników i ewentualnych informacji dla Wykonawców, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia. 

2.   Cena oferty, którą należy podać w Formularzu ofertowym, jest to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 
1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 915) – tj. wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany 
zapłacić przedsiębiorcy za towar i usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz 
podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu 
podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę 
taryfową. Stanowi ona podstawę oferty i całkowita cenę za przedmiot zamówienia. 

3.   Podstawą do ustalenia ceny ryczałtowej przez Wykonawcę jest formularz cenowy stanowiący 
załącznik  nr 2 do SIWZ. 

4. Ceny jednostkowe formularza cenowy obejmują: 
1) koszt urządzeń, materiałów budowlanych, 

2) robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

3) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  

4) koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

5) koszt związany z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji UDT o dopuszczeniu 
dźwigu towarowego do eksploatacji,  

6) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. Sposób obliczenia ceny: 

1) wartość netto (kolumna nr 6) = obmiar (kolumna nr 3) x cena jednostkowa netto (kolumna 
nr 5). 

2) wartość brutto (kolumna nr 8) = wartość netto (kolumna nr 6) x wartość podatku VAT 
(kolumna nr 7). 

6. Suma ceny netto i kwoty podatku VAT stanowi cenę ryczałtową oferty brutto. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenie 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie  
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie 
określonym w art. 90 ust. 1 Pzp. 

9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
Wykonawcy. 

9.1. Cenę ofertową brutto należy podać w polskich złotych (PLN) z należnym podatkiem VAT, 
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa brutto ma wynikać z ceny 
ogółem netto powiększonej o należny podatek VAT. Cena ogółem netto ma wynikać z sumy 
cen netto poszczególnych elementów, które należy podać w Formularzu Ofertowym 
Załącznik nr 1 do SIWZ. 

9.2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. W przypadku 
zastosowania innej stawki VAT, niż stawka podstawowa, Wykonawca winien wykazać 
podstawę stosowania innej - preferencyjnej stawki podatkowej lub możliwość stosowania 
zwolnień podatkowych (np. przedstawiając w tym celu wyjaśnienia bądź indywidulaną decyzję US). 

9.3. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
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towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego (jeśli dotyczy), czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku. 

10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie 
umowy stanowiącym odpowiednio załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

XIII. KRYTERIUM OCENY OFERT 

1. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnienia wymagań niniejszej SIWZ, Zamawiający dokona 
oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej. 

2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. 

3. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu na podstawie następujących 
kryteriów oceny: 

 1)  Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia - C 

 Waga: 100 % 

 Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny: 

 Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru: (C min: C n) x 100 

 gdzie:  

 C min - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych 

 C n - cena ogółem brutto ocenianej oferty 

 gdzie 1 % = 1 pkt. 

Zamawiający obliczy ilość punktów dla każdego Wykonawcy.  

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. 

5. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów. 

 

XIV. WYBÓR OFERTY I PODPISANIE UMOWY 

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

1)  odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp; 

2)  spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ; 

3)  uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.  

2. Po wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o treści 

przewidzianej w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.  

3. Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 uPzp. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę regulującą współpracę 

Partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy za ofertę 

najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie 

niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy Pzp);   

5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 

6. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej ze 

wzorem umowy, załączonym w SIWZ (załącznik nr 7 do SIWZ).  
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7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez dokonywania ich 

ponownej oceny, chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

XV.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 

XVII. WZÓR UMOWY 

1. Jako odrębny Załącznik nr 7 do SIWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki 

umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 

2. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia, co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:  

1) Zamawiający dopuszcza zmiany podyktowane zmianą powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany 
ustawowej stawki VAT. Wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość 
należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 

2) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych  
z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu podpisania umowy; 

3) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby 
niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi 
prawnej: 

a) o charakterze niezależnym od stron, 

b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, 

d) której nie można przypisać drugiej stronie; 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 
pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 
nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
promieniowanie lub skażenia. 

4) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia  
w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy, sposób realizacji 
umowy; 

5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ i umową; 
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6) konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 

7) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.  
Zmiana taka może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od 
Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Okolicznościami takimi 
będą w szczególności: 

a) działania lub zaniechania osób trzecich (np. organów administracji publicznej i innych 
podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania). 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, z 
zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

4. Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązany będzie przed 
zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu: 

1) wykaz osób – Zał. nr 2 do umowy; 

2) kopie uprawnień osób (wg zał. nr 2 do SIWZ) realizujących przedmiot zamówienia. 

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ponownego badania i  oceny. 

7. W celu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego osoba upoważniona do 
reprezentowania Wykonawcy, lub upoważniona przez Wykonawcę do podpisania umowy 
(pełnomocnictwo należy okazać przy podpisywaniu umowy) zgłosi się do siedziby Zamawiającego 
z pieczęcią zawierającą nazwę i adres Wykonawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym wraz z 
dokumentami wymienionymi odpowiednio w ust. 4, o ile dokumenty te nie zostały przekazane 
wcześniej. 

 

XVII.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 
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Załącznik nr 1 

 

znak: SCOL/1361/2017 

.................., dn. ................. 

miejscowość 
 

Zamawiający:  

Stołeczne Centrum Opiekuńczo- Lecznicze,  

ul. Mehoffera 72/74,  

03-131 Warszawa 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

I.DANE WYKONAWCY 

1. Pełna nazwa ………………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby …………………………………………………………………… 

Nr. telefonu: ……………………………………………………………………………………..…………… 

Nr. faksu: ……………………………………………………………… 

e-mail……………………………………………………………………… 

Numer wpis do rejestru sądowego/ ewidencji działalności gosp. …………………………………… 

NIP………………………………………… 

Regon……………………………………. 

Adres do korespondencji (dotyczy - jeśli jest inny niż podany powyżej) 

………………………………………………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………… 

Nr. telefonu: …………………………………………………………………………………………..……… 

Nr. faksu: …………………………………………………………………….……………….……………… 

e- mail: ……………………………………………………………………………….……………………… 

OSOBA UPRAWNIONA DO REPREZENTOWANIA FIRMY (ujawnione w rejestrze/ewidencji 

lub potwierdzone pełnomocnictwem) 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………… 

Pełniona funkcja……………………………………………………………………………….……… 

OSOBA UPRAWNIONA DO PODPISANIA UMOWY(ujawnione w rejestrze/ewidencji lub 

potwierdzone pełnomocnictwem) 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………… 

Pełniona funkcja……………………………………………………………………………….………… 
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DANE DOTYCZĄCE RELIZACJI UMOWY: 

osoba odpowiedzialna………………………………………………………………… 

nr telefonów(realizacja usługi)……………………………………….............................. 

nr faksu………………………………………………………………………………………… 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Oferta dotyczy zamówienia publicznego nr postępowania SCOL/1361/2017 w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na modernizację małego dźwigu towarowego (potrawowego) 
w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Olchy 8, 04-837  Warszawa wchodzącym w skład 
Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 
Warszawa wraz z pracami towarzyszącymi.  
 

III.CENA OFERTY 

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZGODNEGO Z ZAPISAMI 

SIWZ, ZAŁĄCZNIKAMI i ewentualnymi informacjami dla Wykonawców za cenę 

uwzględniającą wszystkie koszty wykonania zamówienia: 

Cena netto: …………………zł, (słownie:…………………………………….) 

VAT (23%): ……………zł 

Cena  brutto: ……………………zł, (słownie:…………………………………….) 

 

 

IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w SIWZ, że wszystkimi 

załącznikami do SIWZ w tym, że wzorem umowy, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał 

informacje konieczne do przygotowania oferty. 

2. Wykonawca oświadcza, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 12 tygodni od dnia 

zawarcia umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest związany ofertą przez okres wskazany w SIWZ. 

4. Wykonawca oświadcza, że uzyska wszelkie konieczne pozwolenia lub decyzje administracyjne 

konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.  

5. Wykonawca oświadcza, że w przypadku przyznania zamówienia zawrze umowę na warunkach 

określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6do SIWZ. 

6. Oświadczam/y, że stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, wybór naszej oferty: 

nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 

177, poz. 1054 z późn. zm.) 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 

177, poz. 1054 z późn. zm.) 

jednocześnie wskazuję/my: 
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nazwy (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku VAT ……………………………  

W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

V.PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy) * 

NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODZLECIMY PODWYKONAWCOM  

L.P. OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1  

2  

* Niewypełnienia oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców. 

VI. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień z dnia 

29.01.2004r. publicznych zastrzegamy, że informacje: …………… (wymienić, czego dotyczy) zawarte 

są w następujących dokumentach: ……………stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z 

definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym 

uczestnikom postępowania. 

UZASADNIENIE: 

Jednocześnie wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 

ponieważ: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca informację, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, wykazuje powyżej lub 

w osobnym załączniku w Ofercie. 

 

Uwaga:  

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem 

„tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji 

zamieszczone stosowne odsyłacze. 

 

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1)     ________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

 

…………………, dnia ………………. r.                      ………………………………………… 

(miejscowość)                         (podpis osoby upoważnionej  

                                                                                    do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 

 FORMULARZ CENOWY  

 

 

Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację małego dźwigu towarowego 
(potrawowego)  w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Olchy 8, 04-837 Warszawa 
wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. 
Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa wraz z pracami towarzyszącymi oferujemy wykonanie 
usługi po niżej wymienionej cenie: 

 
        

 1. Modernizacja dźwigu towarowego 

 

Lp. Czynność Obmiar Jednostka 
Cena 

jednostkowa 
netto (w zł) 

Wartość 
netto (w 
zł) 3 x 5 

Wartość 
podatku 

VAT 
(%) 

Wartość  
brutto (w 
zł) 6 + (6 x 

7) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1. 

Demontaż istniejącego dźwigu  
 

1 kpt.     23,00%   

 

2. 
Dostawa i montaż nowego 
dźwigu towarowego 
(potrawowego) 

1 kpt.     23,00%   

 
3. Prace budowlane 1 kpt.      23,00%   

 
  

SUMA 
        

 
 

…........................................, dnia …......................   

 
…………….............................................................. 

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
----------------------------------------     
     (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Składane na podst. art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych 

 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację małego dźwigu towarowego 
(potrawowego) w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Olchy 8, 04-837 Warszawa 
wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. 
Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa wraz pracami towarzyszącymi, prowadzonego przez SCOL, 
oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-

23 ustawy Pzp. 

 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 i pkt. 8 

ustawy Pzp w zakresie określonym w SIWZ. 

 
 
…........................................, dnia …......................       
 

…………….............................................................. 

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy) 

 
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z w/w okolicznościami, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

pojąłem następujące środki naprawcze – (wypełnić, jeżeli dotycz): 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

 
…........................................,  dnia …......................   

…………….............................................................. 

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA – art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp: 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, na którego zasoby powołuję się w 

niniejszym postępowaniu, tj. 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

…........................................,  dnia …......................   
 
 

…………….............................................................. 

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania 
 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

 

Uwaga: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp 
 
OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODWYKONAWCY  NIEBĘDĄCEGO  PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 
– art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp: 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, na którego zasoby powołuję się w 

niniejszym postępowaniu, tj. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

…........................................, dnia …......................   
 
 

…………….............................................................. 

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Składane na podst. art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych 

 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego określone przez Zamawiającego w Rozdziale VII pkt 1 ppkt 

2) lit. b i c. 

…........................................,  dnia …......................   
 
 

…………….............................................................. 

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW – 
art. 25 a ust.3 pkt 2 ustawy Pzp: 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w Rozdziale VII pkt 1 ppkt 2) lit. b i c, polegam na zasobach następującego 

podmiotu: 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………,  

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…........................................, dnia …......................   
…………….............................................................. 

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.   

 
 
 
…........................................, dnia …......................   
 
 
 

…………….............................................................. 

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Uwaga 
W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie 
winno być złożone prze każdy podmiot. 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
Uwaga!  Dokument wypełnia Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji  
z otwarcia ofert, o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.  
 
 
….................................................... 
         (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na modernizację małego dźwigu towarowego (potrawowego) 
w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Olchy 8, 04-837 Warszawa wchodzącym w skład 
Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 
Warszawa wraz z pracami towarzyszącymi.  
 
Będąc przedstawicielem  

 
firmy…......................................................................................................................................... 

    (nazwa firmy) 
…................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko uprawnionego reprezentanta firmy) 
 

Oświadczam/y/*, że: 

1. nie należę/my* do grupy kapitałowej, 

2. należę/my do grupy kapitałowej i w załączeniu przedkładam/y listę podmiotów należących do 
tej samej grupy kapitałowej oraz przedstawiam/y dowody, że powiązania z innym podmiotem 
(Wykonawcą) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia*,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp(z Wykonawcami, którzy złożyli oferty F 
w niniejszym postępowaniu). 
 

…........................................, dnia …......................       
 
 

…………….............................................................. 

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy) 

 

 

*) niepotrzebne skreśl 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

WYKAZ OSÓB FUNKCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację małego dźwigu towarowego 
(potrawowego) w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Olchy 8, 04-837 Warszawa 
wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. 
Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa wraz z pracami towarzyszącymi.  

Oświadczam/y/*, że przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć 

następujące osoby: 

 

 

Lp. 

Zakres 
wykonywanych 
czynności/ 

Imię i nazwisko 

Kwalifikacje 
zawodowe/ 
uprawnienia 

Wpis na listę 
członków właściwej 
izby samorządu 
zawodowego 

Oświadczenie 

o dysponowaniu 
osobami 

 

Podstawa 
dysponowania* 

1 2 3 4 5 6 

1. Kierownik 
robót 
w specjalności  

elektrycznej 
…….………… 

 

………….…… 

 

Specjalność 

…………………… 

Uprawnienia do 
robót budowlanych 

bez ograniczeń/ 

w ograniczonym 
zakresie* 

 

Nr uprawnień  

…………………… 

Organ wydający 
uprawnienia 

…………………… 

Data wydania 

…………………… 

Kod identyfikujący 
nadany przez Izbę: 

 

………………… 

 

Termin ważności  

zaświadczenia:  

 

Od dnia  

 

…….………… 

 

Do dnia  

…….………… 

 

 

Pracownik 
/osoba 

Z zasobów 
własnych/  

 

 

 

Pracownik/osob
a oddana  

w dyspozycję*  

Podstawa 
dysponowania 
osobą: *  

- umowa o pracę  

- umowa zlecenia  

- umowa o dzieło  

- właściciel (osoba 
fizyczna prowadząca 
działalność 
gospodarczą)  

- zobowiązanie 
innego podmiotu  

- inne (podać jakie)  

………….…… 

 

 

 

…........................................, dnia …................ 

…………….............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

............................................. 
 (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT Z OSTATNICH PIĘCIU LAT 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na modernizację małego dźwigu towarowego (potrawowego) 
w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Olchy 8, 04-837 Warszawa wchodzącym w skład 
Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 
Warszawa wraz z pracami towarzyszącymi.  
 
Dwa zamówienia (umowy) obejmującą swoim zakresem realizację roboty budowlano-
montażowe polegające na wymianie/ instalacji dźwigu towarowego.   

 
Lp 

Przedmiot 
realizacji robót 
(nazwa) 

 
Wartość 
robót brutto 
 

Termin wykonania 
zamówienia 

Podmioty, na rzecz których 
roboty zostały wykonane         
(nazwa/adres 
Zamawiającego) 

Rozpoczęcia          
(m-ca, rok) 

Zakończenia             
(m-c, rok) 

1      

2      

 
Do niniejszego wykazu dołączamy następujące dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 
wyszczególnionych w powyższej tabeli robót: 
 

1. ……………………. 
2. …………………….. 

 
…........................................, dnia …................ 

…………..................................................... 
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

WZÓR 

 

UMOWA NR       /2017    

zawarta w dniu ………………………2017 roku w Warszawie pomiędzy: 

Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Mehoffera 72/74, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000456064, 
REGON 146613264, NIP 524-275-83-70, kapitał zakładowy 25 100 000 zł, zwanym dalej 
"Zamawiającym", 

reprezentowanym przez:  

1)    …………………………………………- Prezesa Zarządu 

2)    ………………………………………- Członka Zarządu 

 

a 

 

[…], z siedzibą w […] przy ul. […], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […], […] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: […], posiadającą numer REGON: […] oraz numer NIP: […], 
posiadającą kapitał zakładowy w wysokości […] zł, zwanym dalej „Wykonawcą”. 

reprezentowaną przez: 

1) […] – […]; 

2) […] – […]; 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), nieprzekraczającego kwotę 5 225 000 EURO 
zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY I JEGO REALIZACJA 

 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. „Modernizacja małego dźwigu towarowego  

w budynku Zakładu Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Olchy 8, 04-837 Warszawa wchodzącego 
w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-
131 Warszawa wraz z pracami towarzyszącymi” zwanego dalej Zakładem. 

2. Zakres robót wyszczególniony jest w załączniku nr 2 – opis przedmiotu zamówienia stanowiący 
integralną część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy 
zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z należytą 
starannością, w szczególności odpowiada, za jakość i terminowość wykonania niniejszej umowy. 

4. Umowa zostanie wykonana zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.  
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§ 2 

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 29 ust. 3a 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579), 
zatrudnione zostaną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666.) osoby, które wykonują czynności 
bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracownicy fizyczni.  

2. Wykonawca w terminie do 2 dni, licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do 
przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia 
pracowników, o których mowa w ust. 1, a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1456) przez cały okres 
realizacji przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych 
przedkładał będzie: raport stanu i sposobu zatrudnienia osób, oświadczenia zatrudnionych osób 
o otrzymaniu wynagrodzenia oraz dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres 
realizacji przedmiotu umowy.  

4. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy, na podstawie umowy o pracę 
osób, o których mowa w ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej 
Zamawiającemu, w wysokości 3 000,00 zł, (słownie: trzy tysiące złotych), za każdą 
niezatrudnioną osobę w wymaganej formie.  

5. W przypadku nieprzedstawienia informacji w terminach, o których mowa w ust. 2 i 3 
Wykonawca każdorazowo płacić będzie karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych). 

6. W przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 2 i 3 lub zmiany 
sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić 
i naliczyć dodatkowo kary umowne wskazane w ust. 5 oraz § 14 niniejszej umowy.  

7. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
nowy wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w terminie 5 dni 
od zaistnienia faktu zatrudnienia nowych pracowników. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) Umożliwienie Wykonawcy na etapie opracowania dokumentacji projektowej dostępu do 

istniejącego dźwigu w celu dokonania niezbędnych pomiarów i badań, łącznie z czasowym 
wyłączeniem dźwigu z użytkowania, jeśli zajdzie taka konieczność. 

2) Dokonanie wymaganych czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do 
przekazania terenu budowy oraz odebrania należycie wykonanych robót i zapłaty umówionego 
Wynagrodzenia w wysokości i według zasad określonych w umowie. 

3) Dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem 
i nadzorowaniem robót, w terminach i na zasadach określonych w umowie, protokolarne 
przekazanie terenu budowy w dniu zawarcia umowy. 

4) Dokonanie odbiorów robót zanikających i odbioru końcowego. 

5) Kontrolowanie za pośrednictwem wyznaczonego koordynatora terminowości oraz jakości prac 
modernizacyjnych. 
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6) Wizytowanie terenu objętego pracami w godzinach przeprowadzania prac budowlanych, bez 
wcześniejszego uprzedzenia, 

7) Zgłaszanie przez wyznaczonego koordynatora Wykonawcy uwag w stosunku do osób, które 
jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub których 
obecność na terenie budowy jest uznana przez niego za niepożądaną albo w jego opinii osoby te 
prowadzą uporczywe działania zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu lub ochronie środowiska. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1) Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1) wykonanie przedmiotu umowy terminowo, z najwyższą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu umowy, w szczególności 
Prawem budowlanym, warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej; 

2) opracowanie dokumentacji projektowej przez projektantów posiadających uprawnienia 
budowlane w poszczególnych specjalnościach niezbędnych do realizacji zamówienia: 
uprawnienia do projektowania konstrukcji budowlanych bez ograniczeń, uprawnienia do 
projektowania sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

3) opracowanie dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z Prawem budowlanym, 
warunkami technicznymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz innymi 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi i normami. Dokumentacja 
winna być sporządzona w co najmniej 2 egz. i na nośniku elektronicznym; 

4) uzyskanie  wszelkich koniecznych i wymaganych przez prawo budowlane lub inne 
przepisy prawa decyzji (w szczególności pozwoleń), uzgodnień, zgód, zgłoszeń, opinii, 
itp. dla realizacji robót budowlanych; 

5) przygotowanie na terenie pozostającym we własnej dyspozycji zaplecza budowy; 
6) zapewnienie objęcia kierownictwa robót budowlanych przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz robót 
elektrycznych przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

7) bieżącego wywozu odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) oraz udokumentowania Zamawiającemu sposobu 
gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu 
umowy 

8) sprzedaż w imieniu Zamawiającego złomu pochodzącego z demontażu istniejącego 
dźwigu, 

9) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, przebywających w jego obszarze osób 
oraz mienia, a w szczególności do: 

a) przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, 
b) zapewnienia zgodności wykorzystywanego do realizacji robót sprzętu, wszelkich 

urządzeń oraz stosowanych technologii z obowiązującymi przepisami prawa 
dotyczącymi przedmiotu umowy oraz przepisami BHP, 

c) strzeżenia mienia wymienionego w protokole przekazania terenu budowy, 
zabezpieczenia i oznakowania robót, dbania o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia 
warunków bezpieczeństwa, 

d) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 
oraz usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych 
materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych; 
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10)  wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu dostarczonych przez siebie materiałów 
odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym i ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016  r.,  poz. 1570 z późn. zm.) a także przy użyciu sprzętu 
zapewniającego należyte wykonanie przedmiotu umowy. Materiały wymagają 
zatwierdzenia przez Zamawiającego; 

11)  reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Urzędem Dozoru Technicznego 
w sprawach dopuszczenia do eksploatacji i konserwacji dźwigu; 

12)  wykonania, nie później niż przed zgłoszeniem do odbioru, wszystkich wymaganych 
dokumentacją projektową i przepisami: 

 a) prób, badań, pomiarów maszyn, urządzeń, instalacji, 
 b) rozruchów i uruchomienia maszyn i urządzeń dźwigu, 
 c) uzyskania pozytywnej decyzji UDT dopuszczającej dźwig do eksploatacji; 

13)  kompletowania w trakcie realizacji robót i przekazania Zamawiającemu w terminie nie 
krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem odbioru końcowego oryginałów dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót, w szczególności dziennika 
budowy, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami naniesionymi na niej, 
zaświadczeń właściwych jednostek; 

14)  kompletowania w trakcie realizacji robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej    w dniu 
odbioru końcowego oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z 
oryginałem kopii: 

a) gwarancji producentów urządzeń które zostaną zamontowane w dźwigu  
b) gwarancji producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane  
c) atestów i certyfikatów lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
na zastosowane materiały, wyroby budowlane; 

15)  przeszkolenia pracowników Zamawiającego przed odbiorem końcowym w zakresie obsługi 
i użytkowania zamontowanych urządzeń, maszyn, instalacji i innych elementów 
wymagających określonego przez producenta lub dostawcę sposobu użytkowania, 
eksploatacji i konserwacji oraz przekazanie niezbędnej dokumentacji eksploatacyjnej, 
wymaganych instrukcji, itp.; 

16)  ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim 
od dnia przekazania terenu budowy; 

17)  dokonania na własny koszt naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku prac 
Wykonawcy; 

18) w okresie obowiązywania gwarancji, o której mowa w § 9 ust. 5, Wykonawca zobowiązuje 
się do: 
a) wykonywania  bieżących  napraw zamontowanego dźwigu, 
b) ponoszenia wszystkich kosztów związanych z usuwaniem usterek, w tym kosztów 
materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, 

19) Zabezpieczenia podłóg oraz innych elementów wewnętrznych budynku przed 
uszkodzeniem podczas transportu odpadów i materiałów do miejsca prowadzenia robót 
budowlanych; 
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§ 5 

PRZEDSTWICZIELE STRON 

1. Wykonawca dedykuje do wykonania przedmiotu umowy następującą osobę:  

1)  ………………………………………….. posiadającego ważne uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności ……………..wydane przez …………, 
wpisaną do właściwej izby inżynierów budowlanych, który działa w ramach obowiązków 
określonych w ustawie Prawo budowlane; 

2. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w sprawach związanych 
z wykonywaniem niniejszej umowy jest ………………………………. 

3. Zamawiający może w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgłosić zastrzeżenia, co do wyżej 
wymienionych osób. Zastrzeżenie wymaga uzasadnienia. W takiej sytuacji Wykonawca będzie 
zobowiązany do zmiany kierownika budowy w terminie 5 dni.  

4. W razie zaistnienia szczególnych okoliczności, uniemożliwiających kierownikowi robót 
wykonywanie jego obowiązków, Wykonawca może dokonać zmiany personalnej.  

5. Zmiana osób wymienionych w ust. 1nie stanowi zmiany umowy, wymaga poinformowania 
Zamawiającego w formie pisemnej, z tym zastrzeżeniem, że wskazane osoby legitymują się co 
najmniej takimi samymi kwalifikacjami.  

6. Zmiany personalne w zakresie osób wymienionych w ust. 2, nie wymagają formy aneksu.  
W razie zaistnienia takiej sytuacji należy poinformować drugą Stronę w formie pisemnej. 

 

§ 6 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1.  Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień jej podpisania. 

2.W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże obiekt remontu. 

3. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na 12 tygodni od dnia przekazania 
obiektu do remontu tj. do dnia …………………………… 2017 r.) 

4. Protokolarne przekazanie frontu robót polegać będzie na udostępnieniu terenu Zakładu, na którym 
wykonywane będą prace. Wzór końcowego protokołu odbioru robót stanowi załącznik nr 7 do 
umowy. 

 

 

§ 7 

WYNAGRODZENIE, WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego umowne 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

1) netto …..................... zł (słownie: ……………………………………………………) 

2) VAT …………. zł. (słownie: …………………………………………………………………) 

3) brutto …………. zł. (słownie: …………………………………………………………………) 

2. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 pkt 3 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 
zadania wynikające wprost z dokumentów wskazanych w § 1 ust. 4, jak również nieujęte w tych 
dokumentach, a niezbędne do wykonania umowy, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, 
porządkowe, zagospodarowania placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji 
zaplecza budowy. 

3. Wynagrodzenie będzie płacone na nr konta ………………………………………………………. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o odbiorze końcowym, na co najmniej 3 
dni przed planowaną data odbioru robót. 
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5. Należność z tytułu Wynagrodzenia będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego w terminie 30 
dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz 
z załączonymi podpisanym przez Strony końcowym protokołem odbioru robót bez zastrzeżeń.  

6. Po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego robót Wykonawca wystawi jedną 
fakturę.  

7. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 
Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, 
do czasu przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców o zapłacie ich 
wynagrodzenia z tytułu wykonania powierzonych im części robót. Za okres wstrzymania wypłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe.  

8. W przypadku naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 12 lub 
w § 2, Zamawiający dokona potrącenia z wynagrodzenia za przedmiot umowy w równej wysokości 
naliczonych kar umownych. Z tytułu dokonania potrącenia części wynagrodzenia spowodowanej 
naliczeniem kar umownych Wykonawcy nie przysługują żadne odszkodowania od Zamawiającego. 
W razie nieprzysługiwania Wykonawcy wynagrodzenia, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę 
księgową na kwotę należnej kary umownej.  

9. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.  

 

§ 8  

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Strony ustalają następujący tryb odbioru przedmiotu umowy:  

          1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

          2) końcowy odbiór robót. 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru 
inwestorskiego na pisemny wniosek Wykonawcy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy 
i Podwykonawców oraz przedstawiciela Zamawiającego. Z czynności sporządza się protokół. Wzór 
protokołu robót zanikających stanowi załącznik nr 6 do umowy. 

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu umowy  
w terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy do gotowości do odbioru. Przy 
odbiorze końcowym przedmiotu umowy, Zamawiający dokonuje rozliczenia ilościowego  
i jakościowego wykonanych robót, oświadczenia kierowników robót. 

4. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca złoży na 
piśmie oświadczenie, że rozliczył się z zatrudnionymi przez siebie podwykonawcami,  
o których mowa w § 11 umowy, którzy oświadczenie to potwierdzą pisemnie pod rygorem odmowy 
wypłaty wynagrodzenia. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej ustalając jednostronnie jego wysokość,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli wady są istotne.  

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu 
usunięcia wad, zachowując uprawnienia do naliczania kar umownych z tytułu uchybienia 
terminów zakończenia robót.  

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z terminami wyznaczonymi dla usunięcia 
stwierdzonych przy odbiorze wad.  
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7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
żądania wyznaczenia terminu odbioru wcześniej zakwestionowanych robót. 

8. Odbiory robót zostaną dokonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik 

nr 4 do umowy.  

 
§ 9 

Rękojmia i gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela rękojmi na poszczególne roboty, jak i na całość przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela na wykonane roboty jak i na całość przedmiotu umowy 60 miesięcy 
gwarancji jakości (zgodnie z ofertą – stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy) 

3. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 60 miesięcy licząc od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego  

4. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, zgodnie 
z przepisami Kodeksu cywilnego. 

6. O awariach, wadach, usterkach i innych zdarzeniach, które ujawniły się w okresie gwarancji 
jakości Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej 
niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Dopuszcza się zgłoszenie wad lub usterek drogą faksową (nr 
………….) oraz pocztą elektroniczną (adres e-mail: ……………..) . 

7. W przypadku, gdy zakres wad lub usterek uniemożliwią ich niezwłoczne usunięcie,  
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym i uzyskania akceptacji 
Zamawiającego dla nowego terminu ich usunięcia. 

8. Ustęp 5 - 7 stosuje się odpowiednio do usuwania wad z tytułu rękojmi. 

9. Przed upływem ostatniego roku gwarancji nastąpi komisyjny przegląd techniczny przedmiotu 
Umowy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokół podpisany przez Strony. 

10. Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi, ten sam element /urządzenie 
ulegnie trzykrotnemu uszkodzeniu, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt 
do wymiany na nowy. Termin dokonania wymiany nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 
zgłoszenia przez Zamawiającego i nie może zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu 
przedmiotu umowy. 

11. Jeżeli przedmiot umowy, lub jakakolwiek jego część nie mogła być używana z powodu wady 
lub jej naprawiania, to okres gwarancji jakości przedmiotu umowy, lub jej części, zależnie od 
okoliczności, będzie przedłużony o okres odpowiadający temu, w jakim przedmiot umowy, lub 
jej część nie mogła być używana przez Zamawiającego z powyższego powodu. 

12. W przypadku nie przystąpienia do wykonywania napraw w ramach rękojmi lub gwarancji 
jakości lub opóźnienia w ich wykonywaniu Zamawiający ma prawo do powierzenia naprawy 
osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

 

§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY  

1. Zamawiający może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę z winy Wykonawcy, jeżeli:  

       1) Zostało wobec Wykonawcy wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne, 
albo Sąd oddalił wniosek o wszczęcie takiego postępowania z powodu braku wystarczających 
środków na jego przeprowadzenie, 
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       2) Zamawiający był zobowiązany dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o którym mowa w § 11 umowy, co najmniej trzykrotnie. 

    3) Wykonawca, który po zawarciu umowy zrezygnował z podwykonawcy udostępniającego zasoby 
na potrzeby postępowania o udzielenia zamówienia i realizacji zamówienia i pomimo obowiązku 
do zaangażowania innego podwykonawcy do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, albo alternatywnie udowodnienia zdolności samodzielnego spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, nie wykonał tego w terminie 14 dni od daty zakończenia współpracy z 
podwykonawcą, 

      4) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29.01.2004 r.;                         

       5) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.;7).  

       6) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, 
które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi 
na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o poniższych 
okolicznościach: 

      1) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót w ciągu 7 dni od dnia 
wprowadzenia na budowę lub odmówił udziału w czynności wprowadzenia na budowę,  

2) Wykonawca ze swojej winy zaniecha realizacji robót tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich 
przez okres 7 dni,  

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie ze specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót lub poleceniami osoby uprawnionej do nadzorowania robót z 
ramienia Zamawiającego,  

4) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody 
Zamawiającego, 

3. W razie istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający w terminie 30 dni może odstąpić od umowy. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej 

części umowy. 

4. W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 1-4 Zamawiający może po pisemnym uprzedzeniu 
Wykonawcy w terminie 7 dni, wkroczyć na plac budowy nie zwalniając Wykonawcy z 
odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy i powierzyć je osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

5. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4-6 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający utrudnia i odmawia bez uzasadnienia 
podpisania i zatwierdzenia protokołu końcowego odbioru robót. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 Wykonawca będzie miał prawo do zakończenia swoich 
robót przy realizacji umowy w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu pisemnego 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

8. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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9. Po upływie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 
Wykonawca powinien niezwłocznie usunąć z placu budowy wszystkie urządzenia, zaplecza, które 
były przez niego dostarczone.  

11. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, inspektor nadzoru winien ustalić wartość 
wykonanych przez Wykonawcę robót, a także wartość niezużytych i pozostawionych na budowie 
materiałów, które Zamawiający uzna za przydatne, na podstawie protokołu zaawansowania prac i 
kosztorysu powykonawczego. 

12. Ustalenie wartości, o której mowa w ust. 11 następuje w obecności Wykonawcy, chyba że 
Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego, wówczas zamawiający 
dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 11 

PODWYKONAWSTWO 

 

Zapisy niniejszego paragrafu od ust. II zostaną wprowadzone, w przypadku, gdy Wykonawca 
będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców. 

 

I. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi bez udziału 
podwykonawców. 

 lub  

II. WYKONAWCA oświadcza, że zlecił podwykonawcy następujące prace: 

................................................................................................................................................ 

 

1. Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia, określonego w § 1 umowy, przez 
podwykonawców, po uprzednim wyrażeniu zgody, której zasady udzielenia określają poniższe 
postanowienia.  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 
publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać w 
szczególności postanowienia dotyczące:  

a) zakresu robót powierzonego podwykonawcy;  

b) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tym 
zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia wystawienia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;  

c) obowiązku zapłaty drugiej części wynagrodzenia podwykonawcy od potwierdzenia przez 
podwykonawcę, iż uiścił wynagrodzenie wobec dalszych podwykonawców,  

d) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty;  

e) oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią umowy 
łączącej Wykonawcę z Zamawiającym;  
f) oświadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, że przy realizacji przedmiotu umowy, 
stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U 
z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zatrudnione zostaną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666.) osoby, które 
wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracownicy 
fizyczni, według wymogów Zamawiającego określonych w par. 2 niniejszej Umowy.  
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g) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy 
dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w 
umowie do reprezentowania stron umowy.  

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza pisemne zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.  

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedstawić ponownie, w 
powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o 
podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. 
Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 3 lit. b, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w § 12 ust. 1 
punkt 2 lit. d umowy.  

11. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 2, 7, 8 i 9 niniejszego paragrafu 
stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub żądania od 
Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia 
nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie.  

12. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowić 
może podstawę do niezaakceptowania tych umów przez Zamawiającego.  

13. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego co do 
wykonania tej części robót.  

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli 
lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub zaniechania.  

15. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna 
z treścią niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania wykonania części 
zamówienia podwykonawcy dotyczą także dalszego podwykonawcy.  

16. W wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy odnośnie podwykonawców, 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez 
zabezpieczenie pełnego nadzory wykonawczego. 

17. W przypadku, gdy jakikolwiek zakres umowy realizowany jest przy udziale podwykonawcy 
rozliczenia za wykonane zakresy wchodzące w skład przedmiotu umowy, będą odbywać się 
według zasad: 
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1) faktury za roboty budowlane, które skała Wykonawca i które obejmują również swym zakresem 
roboty wykonane przez podwykonawcę, będą wskazywały należne wynagrodzenie odrębne za 
wykonane roboty dla Wykonawcy i podwykonawcy. Wysokość wynagrodzenia podwykonawcy 
udokumentowana będzie kopia faktury potwierdzona za zgodność z oryginałem zaakceptowana 
merytorycznie i formalnie przez podwykonawcę, 

 2)  Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie 3 dni przed upływem terminu płatności 
faktury wystawionej przez Wykonawcę do przekazania należności podwykonawcy oraz 
złożenia kserokopii przelewu, poświadczonej za zgodność z oryginałem, dokonanego na konto 
podwykonawcy. W przypadku braku potwierdzenia przekazania należności podwykonawcy 
Zamawiający może wstrzymać zapłatę wynagrodzenia w części należnej Wykonawcy do 
momentu spełnienia warunku określonego w niniejszym ustępie lub jako warunek zapłaty 
Wykonawcy wynagrodzenia zażąda przelewu wierzytelności Wykonawcy na rzecz 
podwykonawcy w części stanowiącej nieuregulowane zobowiązania Wykonawcy wobec 
podwykonawcy z tytułu robót lub dostaw objętych niniejsza umową lub złożyć świadczenie do 
depozytu sądowego, według swojego wyboru. 

18. Niespełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 17 zwalnia Zamawiającego  
z   odpowiedzialności za nieterminową zapłatę zobowiązań, w tym również z obowiązku zapłaty 
odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania kwot na poczet 
wynagrodzenia podwykonawcy. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności wobec 
podwykonawcy obciążą Wykonawcę. 

 

§ 12 

KARY UMOWNE 

1. Ustala się kary umowne w następujących przypadkach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  

a) odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w 
wysokości 30% umownego wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy,  

b) zwłokę w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% umownego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1pkt 3 umowy za każdy dzień 
opóźnienia liczonego od następnego dnia, w którym Wykonawca był obowiązany go 
przekazać,  

c) zwłokę w usunięciu usterek w okresie gwarancji zgłoszonych we wskazany w § 9 
sposób – wysokości 500,00 zł za każdą zgłoszona usterkę.   

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne także w przypadku:  

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% umownego wynagrodzenia brutto, za 
każdy przypadek naruszenia,  

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian – w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy przypadek naruszenia,  

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5% umownego wynagrodzenia brutto, za 
każdy przypadek naruszenia,  

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty-w wysokości 1% 
umownego wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia,  

e) zawarcia z podwykonawcą umowy, której przedmiotem jest wykonanie robót 
budowlanych, bez zgody Zamawiającego-w wysokości 5% umownego wynagrodzenia 
brutto, za każdy przypadek naruszenia.  
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2. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej, lecz nie później 
niż 14 dni od momentu jej wystawienia. W przypadku nieuregulowania w wymaganym terminie 
kara będzie potracona z bieżących płatności.  

3. Niezależnie od kar umownych Strony odszkodowania zastrzegają możliwość dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, 
do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 13 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem 
nieważności i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.  

2. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany zawartej umowy mogą 
nastąpić w razie:  

1) Zamawiający dopuszcza zmiany podyktowane zmianą powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej 
stawki VAT. Wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego 
podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

2) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych  
z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu podpisania umowy; 

3) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego 
warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: 

a) o charakterze niezależnym od stron, 

b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, 

d) której nie można przypisać drugiej stronie; 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 
pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 
nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
promieniowanie lub skażenia. 

4) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia  
w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy, sposób realizacji 
umowy; 

5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ i umową; 

6) konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.  
Zmiana taka może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od 
Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Okolicznościami takimi 
będą w szczególności: 
a) działania lub zaniechania osób trzecich (np. organów administracji publicznej i innych 

podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania). 
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4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 14 

Wykonawca nie przeniesie żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę 
trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 15 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) oraz ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380) oraz Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 290 z póź. zm.).  

 

§ 17 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

Zamawiający                                                                                                                  Wykonawca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Kserokopią formularza ofertowego. 

2. Wykaz osób funkcyjnych wraz z kopią uprawnień.  

3. Opis przedmiotu zamówienia  

4. Protokół wprowadzenia na teren budowy. 

5. Protokół odbioru robót ulegających zakryciu. 

6. Protokół  odbioru końcowego robót .  

7. KRS/CEIDG 
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Załącznik nr 4 do umowy 

 

 

PROTOKÓŁ WPROWADZENIA NA TEREN BUDOWY 

 

 W dniu  zebrała się Komisja na terenie obiektu w  

położonym na terenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy ul.  

w  celem wprowadzenia: 

 

/nazwa wykonawcy/ 

z siedzibą w  przy ul.  nr , na zlecone 

do wykonania roboty budowlane, zgodnie ze zleceniem – umową nr z dnia 

Przedstawiciele stron w składzie: 

1.  

2.  

3.  

4.  

Ustalają, że Wykonawca przyjmuje w/w obiekt w celu wykonania w nim prac 

 wyszczególnionych w §  umowy 

nr  z dnia  zgodnie z zaakceptowanym formularzem ofertowym 

i ustaleniami zawartymi w postępowaniu o zamówienie publiczne nr SCOL/1361/2017 

Ponadto strony ustalają:  

1. Za warunki BHP i p. poż. w trakcie realizacji robót na obiekcie odpowiada wykonawca robót. 

2. Za zabezpieczenie narzędzi, materiałów i pomieszczeń od kradzieży odpowiada wykonawca. 

3. Prace objęte umową zostaną wykonane do dnia  2017 r. 

4. Inne ustalenia: 

 

 

 

Na tym protokół zakończono po odczytaniu podpisano: 

1.  

2.  

3.  

4.  
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Załącznik nr 5 do umowy 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 

 

W dniu zgodnie z zawartą umową Nr z dnia 

dotyczącą

dokonano odbioru 

następujących elementów robót ulegających zakryciu: 







 

Komisja w składzie: 1.   

2.  

3.  

4.  

Ustala, że Wykonawca wykonał prace zgodnie ze sztuką budowlaną o n/w obmiarze 







 

Uwagi komisji: 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

1.  

2.  

3.  

4.  
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Załącznik nr 6 do umowy 

 

 

Protokół odbioru końcowego robót nr ………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

/określenie przedmiotu odbioru/ 

 

sporządzony dnia: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Gotowość do odbioru została zgłoszona przez Wykonawcę: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

pismem z dnia: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

A. Skład komisji: 

1. Wykonawca (imię, nazwisko, funkcja) 

1.1 ……………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ……………………………………………………………………………………………………… 

1.3 ……………………………………………………………………………………………………… 

2. Zamawiający (imię, nazwisko, funkcja) 

2.1 ……………………………………………………………………………………………………… 

2.2 ……………………………………………………………………………………………………… 

2.3 ……………………………………………………………………………………………………… 

3. Inni uczestnicy przekazania (imię, nazwisko, funkcja) 

3.1 ……………………………………………………………………………………………………… 

3.2 ……………………………………………………………………………………………………… 

3.3 ……………………………………………………………………………………………………… 

B. Odbierającemu przedstawione zostały następujące dokumenty i materiały: 

      a/ umowa z Wykonawcą z dnia ………………………, nr …………………… 
b/ Książka Obmiaru Robót 
…………………………………………………………………………………………………………… 
c/ kosztorys powykonawczy (częściowy) 
…………………………………………………………………………........................................ 
d/ inne 
…………………………………………………………………………………………………………… 

C.  Ustalenia dotyczące przedmiotu odbioru: 

1. Przedmiot odbioru został wykonany w czasie od ………………………. do 

…………………………, zgodnie z zapisami w dzienniku budowy. 

Umowa przewidywała termin rozpoczęcia ……………………………………. i zakończenia robót 
dnia ……………………………………. 

2. Roboty zostały wykonane zgodnie/niezgodnie* z umową i projektem. 

3. Na podstawie przedstawionych dokumentów i przeglądu robót ustalono zakres wykonanych 

robót oraz ustalono wartość wykonanego zakresu robót wg umowy, który przedstawiony jest w 

zestawieniu tabelarycznym – załącznik nr 1. 
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D. Okres gwarancji jakości na wykonane roboty i zamontowane urządzenia trwa 

od………………............ do ……………………………. na warunkach zawartych w karcie 

gwarancyjnej. 

E. Zamawiający: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Otrzymuje następujące dokumenty i materiały: 
1) ………………………………………………………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………………………... 

4) …………………………………………………………………………………………………………… 

F. Wnioski komisji:  

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

G. Uwagi i zalecenia: 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano: 
 

Wykonawca:                                                                               Zamawiający : 

1/…………………………….                                                                     1/……………………………… 
2/ ……….................................                                                   2/……………………………… 
 
 

Inni uczestnicy odbioru: 

1/ ………………………………………….. 

2/ …………………………………………… 

3/ …………………………………………… 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
 
WSTĘP 
 
Celem zamówienia jest demontaż i utylizacja dźwigu towarowego oraz dostawa i montaż z 
zachowaniem istniejącej maszynowni nowego dźwigu towarowego w budynku Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Olchy 8, 04-837 Warszawa. 

Potrzeba wymiany dźwigu wynika z jego dużej awaryjności, konieczności zwiększenia 
przepustowości, podniesienia standardów obsługi, poprawienia bezpieczeństwa i funkcjonalności 
oraz obniżenia kosztów eksploatacji. 
 
Kody i nazwy przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 
45313100-5 – Instalowanie wind 
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 
50750000-7 – Usługi w zakresie konserwacji wind 
 
 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

2.1. Zakres robót w części dotyczącej zaprojektowania wymiany dźwigu 

1) opracowanie dokumentacji wykonawczej dźwigu, 
2) uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dźwigu z organem właściwej jednostki dozoru 

technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację 
dźwigu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2015 
r. poz. 1125) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2003 r. Nr 193 poz. 1890), a także 
uiszczenie opłat, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarski. w sprawie 
wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1675). 

 
2.2. Zakres robót w części dotyczącej wykonania wymiany dźwigu 

1) demontaż wszystkich podzespołów dźwigu towarowego, ich wywiezienie i utylizacja na koszt 
Wykonawcy, 

2) ilość dojść  5 szt.; 
3) montaż tablicy wstępnej; 

4) montaż tablicy sterowej; 

5) montaż zespołu napędowego bez reduktorowego z linami stalowymi lub pasami 

poliuretanowymi (nie dopuszcza się zastosowania lin powlekanych); 

6) montaż systemu prędkości podnoszenia : 0,45 m/sek; 

7) montaż drzwi szybowych gilotynowych; 

8) montaż blachy parapetowe (progowe) we wnęce drzwi przystankowych; 

9) montaż kabiny przelotowe na nowych wspornikach; 

10) montaż prowadnic przeciwwagi na nowych wspornikach; 

11) montaż przeciwwagi; 
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12) montaż słupków i zderzaków w podszybiu; 

13) montaż instalacji dźwigowej w maszynowni, szybie i na kabinie; 

14) montaż kaset wezwań pokrywy stal nierdzewna; 

 
2.3. Zakres robót w części dotyczącej przygotowania szybu i maszynowni pod dźwig 

elektryczny 

1) Roboty remontowo-budowlane w szybie dźwigu: 

• uzupełnianie ubytków, gruntowanie i 2-krotne malowanie stropu i ścian szybu białą farbą 
niepylącą; 

• oczyszczenie, gruntowanie i malowanie podszybia szarą farbą do betonu; 

• rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych na ścianie czołowej szybu na 
przystanku, wyrównanie i gruntowanie podłoża, wykonanie okładzin na glifach 
drzwiowych i wokół otworu płytkami gresowymi 30×30 cm, naciągnięcie gładzi gipsowej na 
pozostałą powierzchnię, gruntowanie i 2-krotne malowanie farbą emulsyjną (wzór płytek 
gresowych i kolor farby do uzgodnienia z Inwestorem); 
 

2) Roboty remontowo-budowlane w maszynowni dźwigu: 

• gruntowanie i 2-krotne malowanie sufitu i ścian maszynowni białą farbą niepylącą; 

• oczyszczenie i pomalowanie farbą olejną luku transportowego i kanałów kablowych; 

• oczyszczenie i pomalowanie belki transportowej oraz belek wspierających; 
 

2.4. Zakres robót w części dotyczącej przekazania wymienionego dźwigu Zamawiającemu i 
włączenia go do eksploatacji 

1) udział w badaniu wymienionego dźwigu przeprowadzanym przez UDT oraz doprowadzenie 
do jego odbioru i do wydania decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji; 

2) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji; 
3) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu; 
4) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu stanowiskowej instrukcji obsługi oraz instrukcji 

konserwacji i eksploatacji dźwigu. 
 

3.1. Wymagania podstawowe 

Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności dźwig 
powinien zostać wykonany zgodnie z opublikowanymi normami zharmonizowanymi z dyrektywą 
dźwigową 2014/33/UE, tj., zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z 
zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. 

Dźwig po wymianie musi zostać dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego 
oraz powinien spełniać wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji technicznej, 
a także ewentualne wymagania dodatkowe przekazane przez Zamawiającego w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

3.2. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji 

Wymiana dźwigu nie będzie skutkować zmianą układu pomieszczeń w budynku ani zmianą 
przeznaczenia pomieszczeń wymagającą uzyskania decyzji administracyjnej. Nie będzie również 
prowadzić do zmiany charakterystycznych parametrów budynku, takich jak: kubatura, 
powierzchnia zabudowy, wysokość i długość. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez 
Wykonawcę zmian w konstrukcji budynku innych niż niezbędne zmiany adaptacyjne szybu i 
maszynowni. 

 

3.3. Wymagania dotyczące instalacji 
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 Zamawiający zakłada, że doprowadzona do maszynowni dźwigu 5-przewodowa linia zasilająca 
dźwig jest niewystarczający do podłączenia wszystkich podzespołów i funkcji nowego dźwigu. 
Wykonawca doprowadzi zasilanie elektryczne do przedmiotowej windy.  
 

3.4. Wymagania projektowe 

Dokumentacja wymiany dźwigu powinna zostać opracowana w zakresie określonym w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń 
transportu bliskiego (Dz.U. z 2003 r. Nr 193 poz. 1890).  

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
opublikowanymi normami, wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego, zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. 

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania Zamawiającego określone w 
niniejszej specyfikacji technicznej oraz przekazane przez Zamawiającego w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

Urządzenia, technologie i materiały powinny być opisane i scharakteryzowane w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący. 

Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu kopię dokumentacji dźwigowej przed jej 
złożeniem w UDT. 

Każde opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej powykonawczej należy 
przekazać Zamawiającemu w 2 egz. wydrukowanych w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie – arkusze (kartki) powinny być ponumerowane oraz zszyte, zbindowane lub 
połączone w jedną całość inną techniką. Wykonawca powinien również przekazać Zamawiającemu 
wersję elektroniczną dokumentacji projektowej powykonawczej w formacie PDF na nośniku CD. 
 

3.5. Wymagania funkcjonalno-użytkowe dla dźwigu po wymianie 

• Dźwig osobowy po wymianie powinien spełniać następujące wymagania Zamawiającego: 

system sterowania dźwigu musi być odporny na zakłócenia elekromagnetyczne oraz nie 

emitować takich zakłóceń; 
 

3.6. Zestawienie podstawowych parametrów i materiałów dźwigu po wymianie 
 

Parametr A. Wartość wymagana 

rodzaj dźwigu Towarowy mały (potrawowy) 

udźwig nominalny min. 100 kg 

prędkość 
nominalna 

około 0,45 m/sek. 

wysokość 
podnoszenia 

9,1 m 

ilość przystanków 
/ dojść 

5 / 5 

maszynownia górna, nad szybem 

System sterowania 

wykonanie panelu 
sterującego 

stal nierdzewna KORN 240 
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wykonanie kaset 
wezwań 

stal nierdzewna KORN 240, montaż podtynkowy  

Zespół napędowy 

rodzaj napędu elektryczny 

Drzwi szybowe 

rodzaj gilotynowe 

Wymiary 
szer/gł/wys 

min. 600×650x800 mm 

wykonanie / 
wyposażenie 

stal nierdzewna KORN 240.  

 

Kabina 

rodzaj kabiny przelotowa 

 

 

3.7. Wymagania dodatkowe 

Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt zapewnić przeprowadzenie 
badania odbiorczego dźwigu po wymianie przez Urząd Dozoru Technicznego oraz zrealizować 
uwagi i zalecenia UDT wymienione w protokole z tego badania, a także uzyskać dla Zamawiającego 
decyzję UDT zezwalającą na eksploatację wymienionego dźwigu. 

Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed UDT w sprawach 
związanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji, o której mowa powyżej, z 
zastrzeżeniem, że koszty certyfikacji dźwigu poniesie Wykonawca, a koszty rejestracji dźwigu – 
Zamawiający. 

Wydanie przez UDT decyzji zezwalającej na eksploatację wymienionego dźwigu będzie warunkiem 
koniecznym, ale niewystarczającym do uznania zamówienia za zrealizowane. Warunkiem 
zrealizowania zamówienia będzie protokół końcowy podpisany przez komisję powołaną przez 
Zamawiającego. 

Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu 
stanowiskowej instrukcji obsługi, instrukcji eksploatacji i konserwacji wymienionego dźwigu oraz 
do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wymienionego 
dźwigu. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW 
 

4.1. Źródła uzyskania materiałów 

Materiały użyte do wykonania robót powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami i aprobatami technicznymi. 
 

4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru Zamawiającego. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdą się niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót 
i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu robót w miejscach uzgodnionych z 
inspektorem nadzoru Zamawiającego. 
 

4.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub niniejsza specyfikacja techniczna przewidują możliwość 
zastosowania rożnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony 
bez zgody inspektora nadzoru Zamawiającego. 
 
 
5. SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH I MONTAŻU 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru 
Zamawiającego. 

• Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
robót. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu do 
chwili odbioru końcowego robót. 

• Dokumentacja 

Przekazana dokumentacja ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację: 
dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 

• Zgodność robót z dokumentacją i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez inspektora nadzoru Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy”. 

• Zabezpieczenie terenu robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji 
umowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. Likwidacja zabezpieczenia terenu robót i uprzątniecie terenu robót 
powinno nastąpić przed odbiorem końcowym. 

• Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
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dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

• Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie robót, na powierzchniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

• Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie robót, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelką pomoc potrzebną przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na terenie robót. 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

• Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru. 

• Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót, m.in. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 r. Nr 129 poz. 844). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru Zamawiającego 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
inspektora nadzoru Zamawiającego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją inwestycji i niniejszą specyfikacją 
techniczną urządzenia. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym harmonogram poszczególnych etapów robót 
dźwigowych i robót remontowo-budowlanych, 

• organizację ruchu podczas prowadzenia robót wraz z oznakowaniem terenu robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym instrukcję bezpiecznego demontażu i 
montażu podzespołów dźwigowych. 

W zakresie robót dźwigowych Wykonawca zapewni bieżącą kontrolę jakości montażu, m.in. 
poprawności ustawienia prowadnic, poprawności ustawienia drzwi szybowych i końcową kontrolę 
jakości montażu kompletnego dźwigu. 
 
7. WARUNKI ODBIORU 
 

7.1. Odbiór końcowy robót oraz odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie dokonywany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Przy czym Wykonawca będzie zgłaszać te roboty do odbioru na piśmie z 
jednoczesnym bezpośrednim powiadomieniem inspektora nadzoru Zamawiającego, a 
Zamawiający będzie dokonywać ich odbioru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od 
zgłoszenia. 

Ewentualny odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych elementów 
robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca będzie zgłaszać na piśmie z jednoczesnym 
bezpośrednim powiadomieniem inspektora nadzoru Zamawiającego. Odbiór tych robót 
Zamawiający będzie przeprowadzać niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. 
 

7.2. Odbiór ostateczny (końcowy) robót 

Odbiór ostateczny polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych 
do dokonania odbioru dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru Zamawiającego i kierownika robót 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
ewentualnych odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i specyfikacją techniczną z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego (końcowego) jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów; 

• projekt powykonawczy wykonanych instalacji elektrycznych i teletechnicznych; 

• ostateczną decyzję UDT o dopuszczeniu dźwigu do eksploatacji. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 

7.3. Odbiór pogwarancyjny robót 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji polegać będzie na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej wykonanych robót z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.2. 
 
8. GWARANCJA 
 
Wykonawca udzieli na zamontowane urządzenia i wykonane roboty 60-miesięcznej gwarancji 
jakości. 

 
9. INNE WARUNKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE MONTAŻU URZĄDZENIA 

DŹWIGOWEGO 
 

9.1. Przepisy prawne związane z zaprojektowaniem i wykonaniem robót 

Z zaprojektowaniem i wykonaniem wymiany dźwigu towarowego związane są następujące 
przepisy prawne:  

• Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1125); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w 
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych 
urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2003 r. Nr 193 poz. 1890);  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.11.2010 r. w sprawie wysokości opłat za 
czynności jednostek dozoru technicznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1675). 

• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r. poz. 290); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2015 
poz. 1422); 
 

9.2. Informacje niezbędne do zaprojektowania robót 
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Wykonawca będzie ponosić wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, 
poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. 

Zamawiający udostępni i przekaże Wykonawcy wszelkie pozostające w jego dyspozycji dokumenty 
i informacje istniejącego małego dźwigu towarowego (potrawowego). 

W zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji Zamawiający umożliwi Wykonawcy 
dokonywanie oględzin nieruchomości, budynku i jego pomieszczeń, wyposażenia i infrastruktury 
technicznej, w tym dokonywanie pomiarów, badań i koniecznych odkrywek. 

Wykonawca powinien założyć, że posiadane i udostępniane przez Zamawiającego dokumenty (w 
tym niniejsza specyfikacja techniczna) wymagają aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a 
informacje przekazywane przez Zamawiającego w formie ustnej lub pisemnej wymagają 
zweryfikowania przez Wykonawcę ze stanem faktycznym w toku oględzin i ustaleń własnych. 

W przypadku nieposiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania 
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je własnym staraniem i na 
własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania. 

Budynek nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków. 

Budynek jest przyłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, energetycznej i 
telefonicznej. 
 


