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znak sprawy: 17/2020/PN  SIWZ 

 

Strona 2 z 28 
 

1. Zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim 
 Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4 
 NIP: 538-15-94-357, REGON: 000584484,  

  strona internetowa: www.spzozmc.pl, 
 adres e-mail: zamowienia@spzozmc.pl 
 tel/ fax: (83) 371 83 24; godziny urzędowania 7:30 ÷ 15:05 

2. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w 
trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 
Użyte w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pojęcia: 

−  „ustawa PZP”: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 ze zm.). 

−  „rozporządzenie”: rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

−  „SIWZ”: niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

−  „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).  

 
Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury: 
2.1 Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp., Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2.2 Zamawiający dopuszcza powierzenie dowolnej części zamówienia podwykonawcy. W takim 
przypadku wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie informacje dot. podwykonawstwa (w 
formularzu ofertowym). Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że wykonawca nie 
zamierza korzystać z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. 

2.3 Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych w ramach 2 części/pakietów. Każda z części 
zamówienia będzie rozpatrywana osobno. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrany 
pakiet/część.  

2.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2.5 Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 – 

7 ustawy Pzp. 
2.6 Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.  
2.7 Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. 
2.8 Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a 

ustawy Pzp., tzn. w razie nieotrzymania dotacji celowej na zakup przedmiotu zamówienia. 
 

3. Przedmiot zamówienia: 
3.1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż platformy pionowej na terenie 

Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego w Łózkach na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. 

3.2 Zakres prac obejmuje w szczególności:  
1) projekt, dostawę i montaż platformy pionowej, wewnętrznej, elektrycznej,  
2) wykonanie zasilania platformy, 
3) wykonanie dokumentacji techniczno – odbiorczej dla Urzędu Dozoru Technicznego, 
4) przeszkolenie personelu w zakresie eksploatacji urządzenia,  
5) zgłoszenie zakończenia realizacji zadania w imieniu Zamawiającego do odpowiednich organów 

administracji Państwowej, uzyskanie stosownych zezwoleń i przekazanie Zamawiającemu 

http://www.spzozmc.pl/
mailto:zamowienia@spzozmc.pl
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kompletnego urządzenia do eksploatacji wraz z dokumentacją  powykonawczą i gwarancyjną 
(uwzględniając w ofercie koszt rejestracji i odbioru w Urzędzie Dozoru Technicznego).  

3.3 Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 
33.19.62.00-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych 
45.31.30.00-4 – Instalowanie wind i ruchomych schodów 

3.4 Wykonawca w ramach wynagrodzenia przedstawionego w ofercie cenowej jest zobowiązany do 
prowadzenia serwisu platformy w okresie gwarancji, licząc od dnia zakończenia odbioru platformy 
(minimalny okres serwisu gwarancyjnego wymagany przez Zamawiającego to 24 miesiące). 

3.5 W ramach serwisu Wykonawca zobowiązany jest prowadzić kompletną obsługę urządzenia zgodnie z 
wymaganiami producenta i Urzędu Dozoru Technicznego, oraz wykonywać okresowe przeglądy, 
kontrole i odbiory w obecności Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego, wynikające z przepisów o 
Dozorze Technicznym. 

3.6 Dostarczona platforma musi być fabrycznie nowa, nieużywana, kompletna do uruchomienia oraz 
stosowania bez konieczności zakupu dodatkowych elementów i akcesoriów. 
Miejsce dostawy i montażu: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Łózkach, 21-570 Drelów, Łózki 46. 

3.7 Parametry platformy pionowej: 
1) pakiet/część nr 1 

Platforma towarowa do przewozu wózka gastronomicznego 
Urządzenie jest przeznaczone do przewozu wózka gastronomicznego o wymiarach: 700 mm x 1050 
mm x 900 mm (załącznik do SIWZ – rysunek pomocniczy wózek)  
Parametry techniczne: 

rodzaj platformy hydrauliczny nożycowy 

nośność min. 300 kg 

zasilanie 230V 

podszybie brak 

Wysokość podnoszenia 1520 mm 

Wymiary platformy 900 mm x 1260 mm 

drzwi wychylne, ręcznie otwierane, w kolorze RAL 7040, 
wypełnione szkłem przezroczystym, 
wymiar drzwi na dolnym przystanku: 800 mm x 2000 mm, 
wymiar specjalnych drzwi na górnym przystanku: 
800 mm x 1620 mm 

wym.  miejsca do instalacji 
platformy 

970 mm x 1300 mm 

sterowanie przywołanie z kasety zewnętrznej, załadunek towaru na 
platformę, po załadunku i zabezpieczeniu wózka 
gastronomicznego hamulcem zamyka się drzwi 
i przywołuje się platformę na górny przystanek 

inne urządzenie służy wyłącznie do przewozu towarów 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rynekzdrowia.pl/oferty/przetargi/cpv.html?list=331962002
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane
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2) pakiet/część nr 2 
Platforma pionowa dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim 
Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania przez osobę na wózku inwalidzkim oraz do transportu 
wózka gastronomicznego ( załącznik do SIWZ – rysunek pomocniczy wózek). 
Parametry techniczne: 

rodzaj platformy hydrauliczny nożycowy,  

nośność  min. 300 kg 

zasilanie 230V 

podszybie brak 

Wysokość podnoszenia 970 mm 

Wymiary platformy 900 mm x 1260 mm 

drzwi wychylne, ręcznie otwierane, w kolorze RAL 7040, 
wypełnione szkłem przezroczystym, 
wymiar drzwi na dolnym przystanku: 800 mm x 2000 mm, 
wymiar specjalnych drzwi na górnym przystanku: 
800 mm x 1270 mm 

wym.  miejsca do instalacji 
platformy 

1040 mm x 1300 mm 

sterowanie działanie na zasadzie stałego przycisku z regulacją 
czasową powrotu na dolną kondygnację po 15 min., 
po przybyciu na przystanek drzwi odryglowują się 
automatycznie 

 

3.8 Zaleca się Wykonawcy, aby przed złożeniem oferty odbył wizytację terenu wykonywania prac oraz 
jego otoczenia w celu oceny na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, wszystkich czynników 
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące związane zarówno z dostarczeniem urządzaniem jak i 
prowadzeniem robót montażowych. 

3.9 Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia 
i materiały na okres wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje załączony do SIWZ 
projekt umowy. Długość okresu gwarancji – stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go 
na okres w przedziale od 24 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny) od 
dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego. 

3.10 Platforma musi posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania w obiektach 
użyteczności publicznej, w tym decyzję Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację 
platformy. 

3.11 Ilekroć w opisie zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Wykonawca składający ofertę 
równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp, jest obowiązany wykazać w treści 
przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia 
wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania o 
parametrach wyższych niż wymagane przez Zamawiającego – Wykonawca winien załączyć do oferty 
dokumentację potwierdzającą taką równoważność. 

3.12 Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) 
zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. 

3.13 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 
zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 
Wykonawcę. 
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4. Termin wykonania zamówienia:  
Termin realizacji zamówienia -  w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
Za datę wykonania przedmiotu umowy strony przyjmują dzień podpisania bez uwag przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót. 
 

5. Warunki udziału w postępowaniu:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
5.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 

art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp . 
5.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów:  
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku.  
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na 
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik 
nr 3 do SIWZ. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na 
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik 
nr 3 do SIWZ. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej:  
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na 
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik 
nr 3 do SIWZ. 

5.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia / 
niespełnienia, w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty. 

5.4 Niespełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

5.5 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.6 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
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 (oryginał zobowiązania). W takim 
przypadku, wykonawca może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. 

5.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 1 art. 22a Ustawy Pzp, 
nie będą potwierdzać spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą 
zachodzić wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w 
terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami  
lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe, 

5.8 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy. 
W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są 
zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. 
Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

5.9 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzą obligatoryjne podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1. 

5.10 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzą następujące 
fakultatywne podstawy wykluczenia przewidziane w:  
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art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy tj. 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 2019 r., poz. 243 ze zm.) 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 2019 r. poz. 
1802 ze. zm.). 

5.11 Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
 

6. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 
spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia: 
6.1   Dokumenty składane wraz z ofertą: 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt. 3 pzp): 
1) Aktualne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 

pkt 1 i pkt 4 ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ). 
Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 
25 ust. 1 pkt 1 pzp):  

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b 
ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ). 

Dokumenty, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia 
odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 pzp): 

3) Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym 
załącznik do SIWZ (w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona 
oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości 
formularza oferty); 

6.2 Dokument składany przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.  
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w formie oryginału (według wzoru 
stanowiącego załącznik do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym 
postępowaniu.  
W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek / żadnej grupy kapitałowej, niniejsze 
oświadczenie może złożyć wraz z ofertą, z tym, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku 
postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego 
oświadczenia po stronie Wykonawcy. 

6.3 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta będzie 
oceniona jako najkorzystniejsza: 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta 
niepodlegająca odrzuceniu, została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 
5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów (art. 25 ust. 1 
pkt. 2 Pzp): 

1) Odpisu 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. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnbrga3diltqmfyc4mzrg4zdsmbrge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnbrga3di
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2) Dokumentu określającego zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy (podpisania umowy), jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych 
do oferty. 

3) Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów przez oferowany sprzęt np. 
foldery, karty katalogowe z rysunkiem lub zdjęciem oferowanego sprzętu. 

6.4 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w pkt 6.3 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane 
przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia. 

6.5 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Rozdziale SIWZ, zastosowanie mają przepisy 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1126). 

 
7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów: 
7.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą 
elektroniczną (w postaci zeskanowanych podpisanych dokumentów) z zastrzeżeniem pkt 7.3 SIWZ. 
W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.2 Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres Wykonawcy 
lub faksem (komunikat OK na potwierdzeniu) zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z treścią pisma, chyba, że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do 
potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w pkt 7.1 SIWZ oświadczy, iż ww. wiadomości 
nie otrzymał. 

7.3 Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa. 
7.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie internetowej, 
zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania o przekazanie 
treści zapytań w wersji elektronicznej, w formie edytowalnej, pocztą e-mail na adres: 
zamowienia@spzozmc.pl 

7.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 
wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania powyższego wniosku. 

7.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Dokonana 
zmiana treści SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą 
należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

7.7 Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

7.8 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
7.9 Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres: 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec 
Podlaski, ul. Warszawska 2-4, Sekretariat. 

 
8. Wymagania dotyczące wadium:  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

mailto:zamowienia@spzozmc.pl
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9. Termin związania ofertą: 
9.1 Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, nie powoduje utraty wadium. 

10.  Opis sposobu przygotowania oferty: 
10.1 Na ofertę składają się: 

1) wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym 
załącznik do SIWZ (w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona 
oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości 
formularza oferty); 

2) oświadczenia wskazane w pkt 6.1 SIWZ; 
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej 

czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie 
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 

10.2 Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SIWZ. 
10.3 Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być podpisana 

przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji 
Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności 
prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. Wszystkie załączniki 
do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela. 

10.4 Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub 
osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby 
podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka 
zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada 
pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie 
wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. 

10.5 Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana 
przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zaleca się aby każda poprawka w treści oferty, a w 
szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie 
korektorem itp. były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji. 

10.6 Dokumenty składające się na ofertę wymienione w pkt 10.1 SIWZ oraz oświadczenie Wykonawcy o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej muszą być przedstawiane 
w formie oryginałów. 

10.7 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z pkt 6.3 SIWZ mogą być 
przedstawione w formie oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę/y 
uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 

10.8 Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia 
za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi 
oraz przepisami prawa. 

10.9 Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe 
zdekompletowanie. 

10.10 Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym 
odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego: Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec Podlaski,  
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ul. Warszawska 2-4, Sekretariat, oraz opisane: „Oferta na ………..……” (wpisać nazwę postępowania 
oraz oznaczenie sprawy); Nie otwierać przed dniem …….…… (wpisać datę i godzinę otwarcia ofert). 

10.11 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności 
za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w 
postępowaniu. 

10.12 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty 
pod warunkiem, że zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych 
zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty 
oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził 
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

10.13 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek 
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w 
pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z 
danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą 
otwierane. 

10.14 Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest wykazać wraz z przedstawieniem dowodów, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnianie.  
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie zastrzec, 
powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej 
odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie 
udostępniać innym uczestnikom postępowania”, z zachowaniem kolejności numerowania stron 
oferty. 

10.15 Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów. 
1) Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający 

nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku 
złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy 
załączonych do SIWZ. 

2) Gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej 
prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu; 

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. W 
razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

4) 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. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
11.1 Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4, Sekretariat, w terminie 
do dnia: 30.07.2020 r. do godz. 10:00. 

11.2 Otwarcie ofert jest jawne. 
11.3 Oferty zostaną otwarte w dniu: 30.07.2020 r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec 
Podlaski, ul. Warszawska 2-4, sekretariat. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 
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12.1 Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie 
liczbowym w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ. 

12.2 Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem 
zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. 

12.3 Ustalenie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) leży po stronie Wykonawcy. 
12.4 Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 

cen. 
12.5 Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze 

(do dwóch miejsc po przecinku), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb 
(nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego). 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:  
1. Ocena ofert dokonana zostanie według następujących kryteriów:  

Sposób obliczania wartości punktowej ofert i ustalenia oferty najkorzystniejszej: 
a. W ocenie ofert według kryteriów podanych w pkt. 1, przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie 

przeliczona liczba uzyskanych punktów. 
b. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
c. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 100. 
d. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną 

jako sumę punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach. 
e. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną. 
 

2. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianych kryteriów: 
Kryterium 1 - Cena ofertowa brutto: 
Kryterium oceniane według informacji podanych w formularzu ofertowym, w następujący sposób: 
 

liczba punktów oferty ocenianej = 

najniższa cena ofertowa brutto oferowana spośród 
wszystkich ofert podlegających ocenie  

cena ofertowa brutto zaoferowana  
w badanej ofercie 

x 60% 

 
Kryterium 2 – Okres gwarancji jakości : 
W kryterium „Okres gwarancji jakości” punkty zostaną przyznane według następujących zasad: 
24 miesiące gwarancji jakości na zamontowane materiały i urządzenia = 0 pkt 
36 miesięcy gwarancji jakości na zamontowane materiały i urządzenia = 10 pkt 
48 miesięcy gwarancji jakości na zamontowane materiały i urządzenia = 20 pkt 
60 miesięcy gwarancji jakości na zamontowane materiały i urządzenia = 40 pkt 
 
Uwaga! Zamawiający zastrzega, iż oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i dłuższy 
niż 60 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym oferowanego okresu 
gwarancji, lub poda okres inny niż jeden ze wskazanych powyżej, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 
okres gwarancji wynoszący 24 miesiące i przyzna ofercie 0 punktów w tym kryterium. 

 
Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegającej odrzuceniu.  
Liczba punktów przyznana ofercie badanej jest sumą punktów otrzymanych w kryterium „cena brutto” i 
punktów otrzymanych w kryterium „okres gwarancji jakości”.  

Lp. KRYTERIUM: WAGA: 

1 Cena ofertowa brutto 60 % 

2 Okres gwarancji jakości  40 % 

R a z e m: 100 % 
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Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród nieodrzuconych 
ofert.  

 
14. Informacja o formalnościach po wyborze oferty: 

14.1 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. Zamawiający 
podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

14.2 Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego  ofertę  
wybrano,  oraz  nazwy  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo  miejsca zamieszkania i adresy, 
jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli  oferty,  a  także  
punktację  przyznaną  ofertom  w  każdym  kryterium  oceny  ofert  i łączną punktację, 
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3)  wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  powodach  odrzucenia  oferty,  a  w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
4) unieważnieniu postępowania- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.3 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierające informacje z pkt 2 ppkt 1 i 4 
zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

14.4 Unieważnienie postępowania: 
1)  unieważnienie  prowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego będzie 
mogło nastąpić, jeżeli zajdą przesłanki przewidziane w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
2) Zamawiający przewiduje również możliwość unieważnienia postępowania na podstawie  art. 93 
ust. 1a ustawy Pzp., tzn. w razie nieotrzymania dotacji celowej na zakup przedmiotu zamówienia. 

14.5 Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej: 
1)  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostanie ono przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, lub 
2)  w  terminie  nie  krótszym  niż  10  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób, 
3) w przypadku gdy, w niniejszym postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta lub nie 
zostanie  odrzucona  żadna  oferta  albo  upłynął  termin  do  wniesienia  odwołania  na czynności  
Zamawiającego  wymienione  w  art.  180  ust.  2 ustawy Pzp.,  lub  w  następstwie  jego wniesienia  
Izba  ogłosiła  wyrok  lub  postanowienie  kończące  postępowanie  odwoławcze, możliwe będzie 
zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 

14.6 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o 
miejscu i terminie zawarcia umowy. 

14.7 Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

14.8 W przypadku, gdy Wykonawca podczas realizowania zamówienia będzie korzystał z udziału 
podwykonawców zastosowanie będzie miał art. 36b ust. 1a ustawy. 

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  nie jest wymagane przez Zamawiającego. 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego: 
16.1 Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w SIWZ z Wykonawcą, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z art. 94. ust. 1 pkt 2) ustawy, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1) 
lit. a) oraz art. 94 ust. 2 pkt 3) ustawy oraz zgodnie z postanowieniami Działu IV ustawy. 

16.2 Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych we wzorze 
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umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 
16.3 Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na 
piśmie. 

16.4 Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego: 
17.1 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, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy, tj.: 
odwołanie oraz skarga, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 

17.2 W sprawach nieuregulowanych SIWZ stosuje się obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy wykonawcze do ustawy. 

18. Katalogi elektroniczne: 
Zamawiający nie wprowadza wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
 

19.  Ochrona danych osobowych  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający  
informuje, że:  
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w  
niniejszym postępowaniu;  
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. znak sprawy: 17/2020/PN, prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego; 
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie  
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.);  
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat  
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest 
wymogiem  ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;  
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  
7) Wykonawca posiada:  
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje  
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w  
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;  
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych  
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że  
przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;  
8) Wykonawcy nie przysługuje  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą  
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prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

20. Załączniki składające się na integralną część SIWZ: 
 
załącznik nr 1 – formularz oferty, 
załącznik nr 2 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
załącznik nr 4 – informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej, 
załącznik nr 5 – Projekt umowy 
załącznik do SIWZ – rysunek pomocniczy wózek 
zdjęcie nr 1 – miejsce montażu dla Platforma towarowa do przewozu wózka gastronomicznego 
zdjęcie nr 2 – miejsce montażu dla Platforma towarowa do przewozu wózka gastronomicznego 
zdjęcie nr 3 – miejsce montażu dla Platforma pionowa dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 
Wykonawca:  
 

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

(pełna nazwa/firma, adres ) 

reprezentowany przez:    
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

tel., fax, adres e-mail:     

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

Województwo: …......................................., NIP: ….........................., REGON: …........................... 

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą: TAK / NIE* 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa i montaż platformy 
pionowej w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Łózkach na rzecz Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim”, składam niniejszą ofertę. 
 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1 za cenę: 

 
cena netto: ................................. zł., wartość VAT w wysokości: …………………..zł  

cena brutto: ………………………………………………….zł 

 (słownie brutto………………………………………………………….……………………………………), 

Oświadczam, że okres gwarancji jakości na wykonane roboty, zamontowane materiały i 
urządzenia od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego wynosi: 

 24 miesiące  

 36 miesiące  

 48 miesiące  

 60 miesiące  
 (zaznaczyć właściwe)  
 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 2 za cenę: 

 
cena netto: ................................. zł., wartość VAT w wysokości: …………………..zł  

cena brutto: ………………………………………………….zł 

 (słownie brutto………………………………………………………………………….……………………………), 

Oświadczam, że okres gwarancji jakości na wykonane roboty, zamontowane materiały i 
urządzenia od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego wynosi: 

 24 miesiące  

 36 miesiące  

 48 miesiące  

 60 miesiące  
 (zaznaczyć właściwe)  
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zgodnie ze złożoną ofertą cenową, oświadczam, że: 

1) powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru 
niniejszej oferty, 

2) zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej 
zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty, 

3) zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach 
określonych w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert, 

5) oferowane przeze mnie przedmioty spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, 

6) do realizacji zamówienia przy czynnościach określonych w SIWZ zaangażuję osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów z dnia 26 czerwca 1976 r. 
– Kodeks Pracy, 

7) realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”), 

8) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, 

9) zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 

Lp. Część zamówienia 
Wartość brutto (PLN) 
lub procentowy udział 

podwykonawstwa 

Nazwa i adres 
podwykonawcy 

1    

2    

 
 
 

          ………………………………..               ………………………………………………… ……………………………………………………………………….. 
 (miejscowość, data)           (pieczęć firmowa Wykonawcy)   (podpis, pieczęć osoby upoważnionej 

 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, iż: Administratorem danych osobowych 
pozyskiwanych niniejszym formularzem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 
reprezentowanym przez Dyrektora Zakładu, z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim (21-560) przy ul. Warszawskiej 2-4 zwany dalej 
„Zakładem”. Dane kontaktowe inspektora osobowych danych email: iod@spzozmc.pl. Dane będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego niniejszym formularzem. Podanie danych jest 
warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych. Dane osobowe 
mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich 
danych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych osobowych oraz prawo do przenoszenia 
danych. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie 
danych osobowych przez Zakład narusza przepisy Rozporządzenia. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany. 

mailto:iod@spzozmc.pl
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
  

Wykonawca:  …………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                     (pełna nazwa/firma, adres) 

 

reprezentowany przez:   ………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                      (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(dalej jako: ustawa) 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż platformy pionowej w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w 
Łózkach na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim”, znak 
sprawy 17/2020/PN 
  
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy. 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.* 
……………………….……. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………… 

 

 
………………………………………….…     …………………………………………………….………………………… 
(miejscowość i data)      (podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 
tj.:*…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy. 
 
 
………………………………………….…     …………………………………………………….………………………… 
(miejscowość i data)      (podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:* ………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy. 
 
………………………………………….…     …………………………………………………….………………………… 
(miejscowość i data)       (podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

*Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy” 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 
 

Wykonawca:  …………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                     (pełna nazwa/firma, adres ) 

 

reprezentowany przez:   ………………………………….…………………………………………………………………………… 
                                                                      (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż platformy pionowej w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w 
Łózkach na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim”, znak 
sprawy 17/2020/PN 
 
I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
 
………………………………………….…     …………………………………………………….………………………… 
(miejscowość i data)      (podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
 
II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów: *……………………………………………………………………….  w następującym zakresie: 
………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 
 
 
 
………………………………………….… 
 (miejscowość i data) 

       …………………………………………………….………………………… 
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

*Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy” 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 

Wykonawca:  …………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                     (pełna nazwa/firma, adres) 

 

reprezentowany przez:   ………………………………….……………………………………………………………………………… 
                                                                      (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

Informacja Wykonawcy 
na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(dalej jako: ustawa) 
DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż platformy pionowej w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w 
Łózkach na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim”, znak 
sprawy 17/2020/PN 
 
Niniejszym oświadczam, że:  
 

* NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy  
  

 
* NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

 
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
 

Lp. Nazwa i adres podmiotu  

1.  

2.  
 
 

………………………………………….… 
 (miejscowość i data) 

       …………………………………………………….………………………… 
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

* Należy właściwe zaznaczyć (X)  
** Grupa kapitałowa w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Dz. U. z 2019 r., poz. 

369 ze zm) – tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również 
ten przedsiębiorca. 

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
Oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek / żadnej grupy kapitałowej, niniejsze oświadczenie może 
złożyć wraz z ofertą, z tym, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy 
kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
Projekt umowy 

UMOWA nr 17/2020/PN 
zawarta w dniu …………-2020 r. w Międzyrzecu Podlaski pomiędzy: 

 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, mającym swoją siedzibę: 
21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4, REGON 000584484, NIP 538-15-94-357, wpisanym do 
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000004756, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w 
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowanym 
przez …………………………………………………………………………. – Dyrektora SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a  
 *gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką pod firmą „……………………………………………………………………………” z siedzibą w …………………………..,  
ul. ……………………., ……………..…………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS …………………….... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez .............................................1 / reprezentowaną przez …………………………………….. 
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2, 
 
 *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panią/Panem …………………………………, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer ………………, 
PESEL ………………………………, zamieszkałą/-ym pod adresem …………………………………………………………….., 
prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „………………………………………………………………” z siedzibą  
w ……………………………….…, ul. ………………………………….. , – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną/-ym przez ………………………………..… działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik umowy3,  
 
a wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 
Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej zwaną ustawą. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż platformy pionowej na terenie Zakładu Opiekuńczo - 

Leczniczego w Łózkach na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu 
Podlaskim, według złożonej oferty w ramach pakietu/części nr …….. , która wraz z ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), stanowi integralną część niniejszej umowy. 

2. Zakres prac obejmuje w szczególności:  
a) projekt, dostawę i montaż platformy pionowej, wewnętrznej, elektrycznej,  
b) wykonanie zasilania platformy, 
c) wykonanie dokumentacji techniczno – odbiorczej dla Urzędu Dozoru Technicznego, 
d) przeszkolenie personelu w zakresie eksploatacji urządzenia,  
e) zgłoszenie zakończenia realizacji zadania w imieniu Zamawiającego do odpowiednich organów 

administracji Państwowej, uzyskanie stosownych zezwoleń i przekazanie Zamawiającemu 
kompletnego urządzenia do eksploatacji wraz z dokumentacją  powykonawczą i gwarancyjną 
(uwzględniając w ofercie koszt rejestracji i odbioru w Urzędzie Dozoru Technicznego).  

 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.   
2  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.   
3  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.   



znak sprawy: 17/2020/PN  SIWZ 

 

Strona 20 z 28 
 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umową, SIWZ, złożoną ofertą, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i 
polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie, określonym 
w § 2 ust. 1 Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i 
terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 2 

Termin realizacji zamówienia 
1. Strony ustalają rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy. 

2. Strony ustalają zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia – w terminie do 30 dni 
kalendarzowych. Za datę wykonania przedmiotu umowy strony przyjmują dzień podpisania bez 
uwag przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót. 

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do: 

1) przestrzegania  zasad BHP, P.Poż. i Ochrony Środowiska, itp., 
2) terminowej realizacji przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, 
3) skompletowania i przekazania Zamawiającemu wszystkich świadectw jakości, certyfikatów, atestów 

PZH, instrukcji obsługi, instrukcji bhp i p.poż, licencji oraz kart gwarancyjnych przed zgłoszeniem 
robót do odbioru; ponadto instrukcji bhp przy użytkowaniu poszczególnych urządzeń winny być 
umieszczone przy urządzeniu, 

4) zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia w sposób określony  w 
przepisach prawa, 

5) przeprowadzenia wszelkich koniecznych prób, sprawdzeń i odbiorów, niezbędnych do uzyskania 
odbioru robót,  

6) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymania terenu robót w należytym stanie i porządku oraz  
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

7) informowania Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na tok realizacji przedmiotu 
umowy, w szczególności na: opóźnienie planowanych dostaw i ich montażu oraz datę ich 
zakończenia. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym przy 
opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających tym zagrożeniom, 

8) pełnienia funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunki do tej części zamówienia, która będzie 
realizowana przez podwykonawców, 

9) uporządkowania po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt 
usunięcia wszelkich zniszczeń lub uszkodzeń powstałych przy okazji realizacji przedmiotu umowy, 

10) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym, 

11) ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochrony p.poż i 
dozoru mienia, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji robót , 

12) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

13) w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu montażu 
platformy, przygotować platformę i komplet dokumentacji technicznej do rejestracji w Urzędzie 
Dozoru Technicznego (UDT) oraz w imieniu Zamawiającego dokonać zgłoszenia i odbioru UDT. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące wykonanego przedmiotu 
zamówienia. 

3. Wykonawca zamontuje niezbędne oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi przepisami 
(p.poż., bhp). 
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§ 4 
Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązany jest do: 
1. udostępnienia pomieszczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
2. udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących obiektu, 
3. odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 
4. terminowej zapłaty wynagrodzenia za należycie wykonane i odebrane prace.  

 
§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe i zostało 

ustalone na podstawie złożonej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 
następującej wysokości:  
wartość netto ………………………. zł (podatek VAT …………………….… zł  
wartość brutto ………………………. zł (słownie brutto:……………………………………………………………………)  

2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 z uwagi na formę ryczałtową obejmuje całokształt kosztów (m.in. 
robociznę, pracę sprzętu, materiały, koszty zakupu, transport, montaż) związanych z realizacją 
przedmiotu umowy wynikających z dokumentacji projektowej oraz SIWZ.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rzetelnego rozpoznania przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.  

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia za prace dodatkowe, które wykonał bez 
uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.  

5. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy realizowane będzie na podstawie faktury 
końcowej, za wykonanie całości przedmiotu umowy.  

 
§ 6 

Warunki płatności 
1. Strony ustalają rozliczenie za wykonane roboty na podstawie jednej faktury końcowej (lub rachunku), 

wystawionej po zrealizowaniu i pisemnym, bezusterkowym odbiorze końcowym przez Zamawiającego 
całości robót. 

2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona faktura (lub rachunek) pod warunkiem 
dołączenia do niej protokołu odbioru końcowego wykonanych robót potwierdzającego wykonanie robót 
bez zastrzeżeń, podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

3. Zapłata za wystawioną fakturę nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury (lub rachunku). 

4. Należność za wystawioną fakturę (lub rachunek) zostanie uregulowana przelewem z konta 
Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze (lub rachunku) w oparciu o fakturę (lub 
rachunek) wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego bezusterkowo 
odebrany przedmiot umowy. 
 

§ 7 
Odbiór  

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w 
siedzibie Zamawiającego. 

2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie 
robót potwierdzone przez Zamawiającego oraz dostarczenie  certyfikatów i atestów. 

3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty 
wynikające z przepisów ustawy – Prawo Budowlane. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w 
ust. 2 niniejszego paragrafu, przed rozpoczęciem czynności odbiorowych skutkuje odstąpieniem 
Zamawiającego od odbioru robót z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

4. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 3 dni roboczych od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. Z czynności odbioru zostanie 
sporządzony protokół odbioru końcowego. 
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5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek w przedmiocie umowy Zamawiający odmówi 
odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, ale nie dłuższym niż 7 dni. Po usunięciu ww. nieprawidłowości Zamawiający przystąpi 
do odbioru końcowego robót. 

6. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym, w okresie gwarancji, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt 
Wykonawcy, potrącając koszty poniesione z ww. tytułu z wszelkich kwot przysługujących Wykonawcy na 
podstawie niniejszej umowy. Powyższy zapis znajduje także zastosowanie w przypadku nieusunięcia 
przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wszelkich zniszczeń lub uszkodzeń 
powstałych przy okazji realizacji niniejszej Umowy. 

7. Za dzień wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane będzie uważany 
dzień odbioru przez Zamawiającego Przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokołu 
odbioru końcowego robót. 

§ 8 
Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest obowiązany do zapłaty na 
rzecz Zamawiającego kary umownej: 

1) za opóźnienie w terminowej realizacji obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności za 
opóźnienie w realizacji Przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 
o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w 
okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 
1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym  mowa w § 5 ust. 1. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody każda ze stron może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z wszelkich kwot należnych Wykonawcy z 
tytułu niniejszej Umowy. 

§ 9 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich przez okres co najmniej 4 dni 

kalendarzowych, pomimo wezwania go przez Zamawiającego do podjęcia prac,; 
2) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni 

kalendarzowe pomimo wezwania go przez Zamawiającego do kontynuacji prac; 
3) Termin realizacji robót zostanie przekroczony o co najmniej 5 dni w stosunku do terminu 

zakończenia prac określonego w Umowie; 
4) Wykonawca naruszy obowiązujące przepisy prawa lub normy w zakresie budownictwa – prawo 

odstąpienia przysługuje Zamawiającemu przez cały czas obowiązywania Umowy; 
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny z niniejszą Umową  

lub wskazaniami Zamawiającego pomimo wezwania przez Zamawiającego do należytego wykonania 
robót; 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno być stwierdzone pismem. 
3. Zamawiający może skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z okoliczności wskazanych w ust. 1. 
 

§ 7 
Podwykonawcy 

– zakres oraz zawieranie i zmiana umów o podwykonawstwo  
w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:  
- osobiście w zakresie: ………………………………………………..  



znak sprawy: 17/2020/PN  SIWZ 

 

Strona 23 z 28 
 

- przy udziale podwykonawców w następującym zakresie: …………………………………………………… 
(Firma Wykonawcy, siedziba, adres, zakres robót)  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w 
trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedstawić zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo.  

3. Celem realizacji przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę obowiązków względem 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w projekcie umowy z podwykonawcą i w umowie z 
podwykonawcą do wprowadzenia postanowień, obligujących podwykonawcę do:  
1) wykonania obowiązków względem Zamawiającego;  
2) do zawarcia w projektach umów i umowach zawieranych przez podwykonawcę z dalszymi 

podwykonawcami postanowień obligujących dalszych podwykonawców do realizacji ww. 
obowiązków względem Zamawiającego.  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 1% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

5. Do umów zawieranych w zakresie podwykonawstwa robót budowlanych, usług i dostaw stosuje się 
odpowiednie przepisy ustawy Pzp, w szczególności art. 143b.  

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może zmienić podwykonawców lub zakres dostaw, usług i robót 
budowlanych wykonywanych przez te podmioty, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.  

7. Umowy z Podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy, iż osoby, które będą 
wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą czynności w 
zakresie realizacji zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 
wymaga aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione 
przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.  

8. Umowy z Podwykonawcami powinny zawierać zapis zgodnie z którym Podwykonawca będzie 
zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub 
Wykonawcy, zanonimizowanych kopii dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w opisie 
przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też 
wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia.  

9. Umowy z Podwykonawcami winny zawierać zapis zgodnie z którym w przypadku ujawnienia 
niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie na umowę o pracę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą 
czynności w zakresie realizacji zamówienia określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co do których 
Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w 
terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę w 
szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie 
warunków zatrudnienia.  

10. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu umowy lub umowy, o jakiej mowa w ust. 2 
może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane i do jej zmian.  

11. Za zapłatę wynagrodzenia tytułem robót wykonanych przez Podwykonawców odpowiadają solidarnie 
Wykonawca i Zamawiający. Wobec powyższego Wykonawca przy odbiorze robót, zobowiązany jest do 
przedstawienia Zamawiającemu zakresu robót wykonanych przez Podwykonawców wraz z 
dokumentami potwierdzającymi dokonanie przez Wykonawcę zapłaty kwot wymagalnych na rzecz 
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Podwykonawców, w tym oświadczenie Podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego 
wynagrodzenia za roboty wykonane przez nich w ramach umowy.  

12. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i 
dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, biorącym 
udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  

13. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględniania w umowach z dalszymi Podwykonawcami zasad 
zawierania i rozliczania umów z Podwykonawcami wynikających z niniejszej umowy.  

14. Umowa z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności:  
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 

do 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej; 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (zakres robót powierzonych podwykonawcy, 
stanowiący część zamówienia publicznego); 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać 
stosownym dla tego wykonania wymaganiom oraz standardom deklarowanym w Ofercie 
Wykonawcy; 

4) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo, będzie taki sam jak okres odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 
podwykonawstwo; 

6) kwotę wynagrodzenia za roboty -kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót 
wynikająca z oferty Wykonawcy (Kosztorysu ofertowego), a suma płatności podwykonawcom za 
daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż przewidziane w niniejszej 
Umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie częściowe za dany zakres robót potwierdzony 
odbiorem, 

7) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że termin realizacji 
robót budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dłuższy niż przewidziany dla tych robót 
niniejszą umową (Harmonogramem) i nie stanowi zagrożenia wykonania robót budowlanych w 
określonym w §5terminie; 

8) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiającego i 
Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom; 

9) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie może być 
dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania odbioru robót; 

10) umowa o podwykonawstwo będzie zawierała zobowiązanie podwykonawcy do przedkładania 
Zamawiającemu dalszych umów o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy; 

11) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców i powielenie wymagań określonych w pkt 1-10 w 
umowach z dalszymi podwykonawcami. 

15. Umowa o podwykonawstwo nie może przede wszystkim zawierać postanowień:  
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy 

przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
podwykonawcę; 

2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 
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16. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać 
Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to 
prawa ani warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego 
zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy, a także domagania się od Podwykonawcy 
złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.  

17. Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci w terminie określonym w 
zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić 
się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.  

18. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

19. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17 podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty, lub 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. Zamawiający jest uprawniony zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 16, jeżeli podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi 
wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 17 uwag wykazujących 
niezasadność bezpośredniej zapłaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przyszłości zarzutów 
przeciwko tak dokonanej zapłacie. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należność główną, bez 
odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

21. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do 
depozytu sądowego, Zamawiający jest uprawniony potrącić z wszelkich wierzytelności Wykonawcy 
względem Zamawiającego, w tym również z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

22. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia podziału przedmiotu zamówienia na obiekty i roboty do 
wykonania we własnym zakresie oraz przez poszczególnych Podwykonawców;  

23. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, zlecać robót Podwykonawcy 
innemu, niż wymieniony w ust. 1.  

24. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania Podwykonawców, jego 
przedstawicieli i pracowników, tak samo jak za działania i zaniechania własnych przedstawicieli oraz 
pracowników.  

25. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców.  
26. Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót z podwykonawcą nastąpić może wyłącznie na 

zasadach i warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.). 
27. Za działania lub zaniechania podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne czyny. 

 
§ 11 

Gwarancja jakości 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot umowy na okres ………. miesięcy od 

dnia podpisania przez Zamawiającego bez uwag protokołu końcowego bezusterkowego odbioru robót. 
Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 do prowadzenia serwisu 
platformy w okresie gwarancji. W razie wątpliwości niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny. 

2. W ramach serwisu Wykonawca zobowiązany jest prowadzić kompletną obsługę dźwigu zgodnie z 
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wymaganiami producenta i Urzędu Dozoru Technicznego, oraz wykonywać okresowe przeglądy, 
kontrole i odbiory w obecności Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego wynikające z przepisów o 
Dozorze Technicznym. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek, konserwacji, 
przeglądów, napraw w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. 
Strony dopuszczają przekazanie pisemnego powiadomienia w formie elektronicznej na adres e-mail lub 
faks. W przypadku, jeżeli usunięcie wad i usterek wymaga dłuższego czasu, co jest uzasadnione 
technicznie, Zamawiający wyznaczy dłuższy termin usuwania wad i usterek. W przypadku, kiedy 
ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu Umowy, a także, gdy 
ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, wystąpieniem 
niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie 
cierpiących zwłoki awaria zostanie usunięta przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin (tryb awaryjny). 

4. Wykonawca każdorazowo potwierdza naprawę, konserwację lub przegląd wpisem w karcie napraw i  
książce paszportowej oraz oznaczając etykietą sprzęt z datą naprawy lub przeglądu.  

5. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z 
usuwania wad. 

6. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 
7. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte serwisem z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z instrukcją serwisową urządzenia oraz 
zaleceniami producenta, w szczególności co do zakresu przeprowadzania przeglądów, konserwacji i 
kontroli bezpieczeństwa oraz czynności, które podczas nich powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób, mienia i bezpieczeństwo 
pożarowe. 

§ 12 
Zmiana umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 
możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili 
zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie lub skrócenie terminu realizacji zamówienia określonych w § 2 umowy: 
a) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań 

zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich 
wykonanie lub zmianę wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie (jeśli dotyczy); 

b) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron; 

c) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w 
zakresie niezbędnym do wykonania robót zgodnie z wiedza techniczną i odrębnymi przepisami; 

d) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

2) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego), 
rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od 
sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) 
zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

4) w przedstawionych w pkt 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony mogą ustalić nowe terminy, z 
tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy 
będzie okresowi przerwy lub przestoju. 

5) przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i może zostać 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 3 nie obliguje do 
zmian umowy i nie powoduje roszczenia po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy. 
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2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do 
kontaktów między stronami umowy. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez 
obydwie strony umowy. 

4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 
 

§ 14 
Obowiązki wynikające z RODO 

1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w 
przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie 
krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z 
przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych 
osobowych. 

3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. dane osobowe zawarte 
w umowie i innych dokumentach związanych z przygotowaniem i wykonaniem zamówienia (należy 
podać tytuł zbioru, bądź oznaczenie danych) do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w 
niniejszej Umowie. 

4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych 
osobowych: dane zwykłe (należy podać rodzaj danych np. dane zwykłe, szczególne) oraz dane 
dotyczące następujących kategorii osób: pracowników Zamawiającego, zleceniobiorców 
Zamawiającego (należy podać kategorię osób, których dane dotyczą np. pracowników 
Zamawiającego) w postaci: imion i nazwisk, nr telefonów itp., wyłącznie w/w celu realizacji Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej 
Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku 
związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych 
na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 
Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, 
danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym 
podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania 
Umowy, jak i po jej ustaniu. 

9. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w 
celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały 
nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony 
powierzonych danych osobowych. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez 
podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 

12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 
polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem 
przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie 
zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 
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13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią 
Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych 
osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych 
osobom nieupoważnionym. 
  

§ 15 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

2. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej. 

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej 
zgody Zamawiającego i na warunkach przez niego określonych. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

5. Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu powszechnego 
właściwego dla Zamawiającego. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. 
7. Załączniki stanowiące integralną część umowy: Kopia formularza ofertowego Wykonawcy. 
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