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MSZ.ZP.3411/07/2015. 

 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

dla zamówienia o warto ści mniejszej od kwot okre ślonych  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 u stawy z dnia  
29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówie ń publicznych prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na:  
 

„MODERNIZACJ Ę DŹWIGÓW SZPITALNYCH  
W OBIEKTACH MIEJSKIEGO SZPITALA 

ZESPOLONEGO W CZĘSTOCHOWIE” I etap. 
 

 
 
dla 
SP ZOZ Miejskiego Szpitala  
Zespolonego  
w Częstochowie  
ul. Mirowska 15 
42-200 Częstochowa  
 
 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biul etynie Zamówie ń Publicznych 
pod nr 66115 – 2015 r., na stronie internetowej www.zsm.czest.pl  oraz w siedzibie 
SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cz ęstochowie w dniu 08.05.2015 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ  
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ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony 
z siedzib ą w Częstochowie 
przy ul. Mirowskiej 15 
tel. 34/ 370 21 35, 370 21 27, e - mail: zp@zsm.czest.pl, zp2@zsm.czest.pl 
strona internetowa: www.zsm.czest.pl 
 
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 
Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o: 
� „SIWZ” – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

przekazywaną Wykonawcom, w której Zamawiający określa zasady i warunki udzielenia 
zamówienia; 

� „Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.907 z póżn. zm.)  

� „UZP” – należy przez to rozumieć Urząd Zamówień Publicznych, 
� „Wykonawcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia, 

� „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć Miejski Szpital Zespolony z siedzibą 
w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 

� „zamówieniu publicznym” – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawartą pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty 
budowlane. 

 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

MSZ.ZP.3411/07/2015 Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej 
podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym dotyczących 
toczącego się postępowania.  

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 39 – 46 w powiązaniu z art. 6 ust.2 
i 10 ust. 1 Pzp w trybie przetargu nieograniczonego.  
 
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja d źwigów szpitalnych w obiektach 

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cz ęstochowie obejmującą wymianę dwóch 
dźwigów osobowych wyprodukowanych przez Kombinat Dźwigów Osobowych 
w Warszawie na dźwigi szpitalne ze sterowaniem mikroprocesorowym, demontaż 
istniejącego dźwigu, kompletację, dostawę i montaż nowych urządzeń 
dźwigowych wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano – instalacyjnych, 
w tym wykonanie wymiany instalacji zasilającej oraz wykonaniem dokumentacji 
projektowej wymienionego dźwigu, łącznie z odbiorem przez Urząd Dozoru 
Technicznego (opłacenie kosztów odbioru i rejestracji dźwigu). 
Uwaga: Wykonawca będzie realizował zamówienia w czynnym obiekcie. Szpital 
na czas realizacji zamówienia przez Wykonawcę nie zostanie zamknięty i będzie 
funkcjonował w normalnym trybie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami 
i zakresem niezbędnych robót do wykonania w ramach realizacji zadania został 
zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.  

3. Jeżeli w/w dokumentacja wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów 
lub urządzeń- znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie 
z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza zaoferowanie materiałów lub 
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urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 
producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim 
muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby 
zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub 
urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec 
jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod  pojęciem „minimalne parametry 
jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące 
materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, 
stronach internetowych producentów. Posługiwanie się nazwami producentów/ 
produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując 
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie 
przedmiotu zamówienia ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania, dopuszcza jednocześnie 
produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, 
co  najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym 
każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamawiający wymaga 
złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub 
urządzenia. Wszystkie zastosowane materiały budowlane i instalacyjne, 
urządzenia i wyposażenie techniczne muszą posiadać odpowiednie, wymagane 
prawem certyfikaty i atesty, jakości i aprobaty dopuszczające do stosowania. 

4. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań 
związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

5. Przedmiot zamówienia określają nazwy i kody wg wspólnego słownika zamówień 
CPV: 
45.30.00.00-0  –  Roboty instalacyjne w budynkach 
45.35.10.00- 2  –  Mechaniczne instalacje inżynieryjne 
45.31-00.00.-3  –  Roboty instalacyjne elektryczne 
45.31.31.00-5   –  Instalowanie wind 
42.41.61.00-6  –  Windy 
71.32.00.00 -7   – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
50.75.00.00-7  –  Usługi w zakresie konserwacji windy 

 
ROZDZIAŁ IV ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJ ĄCE. 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 

ROZDZIAŁ V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
Maksymalny termin wykonania zamówienia –  12 tygodni od daty podpisania 
umowy.  
 
ROZDZIAŁ VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
3. 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. 
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4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

ROZDZIAŁ VII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY  
 

1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.  
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późn. 
zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 
§1.Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący 
zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

2. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek czynności 
niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia i jej nieujęcia 
w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 
z tego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 
W związku z tym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne 
do zrealizowania zamówienia i uwzględniać wszelkie prace i dostawy 
wymienione w umowie. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia ponosi Wykonawca.  
Zalecane jest szczegółowe sprawdzenie w terenie war unków wykonania 
zamówienia.   

3. Cenę oferty (z podatkiem VAT) należy podać w Formularzu ofertowym 
załączonym do oferty w zaokrągleniu do 1 grosza. 

4. Wszystkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą 
prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Nie przewiduje się prowadzenia 
rozliczeń w walutach obcych. 

5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa o podatku od towarów i usług. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia 
rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. 

7. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy wartością podaną cyfrowo, a podaną 
słownie, jako wartość właściwą zostanie przyjęta wartość podana słownie. 

8. Zamawiający poprawi w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

ROZDZIAŁ VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne, osoby 

prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, Wykonawcy 
występujący wspólnie), którzy: 
1) nie podlegaj ą wykluczeniu z post ępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp, 
2) spełniaj ą warunki, okre ślone w art. 22 ust. 1 Pzp, dotycz ące: 
a) posiadania uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalno ści lub 

czynno ści, je żeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania,  
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający 
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uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia z art.22 
ust.1 ustawy PZP potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania 
określonej działalności. 

b) posiadania wiedzy i do świadczenia i tak: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje 
wykonanie tj. zakończenie, a w przypadku świadczeń okresowych również 
wykonywanie głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, co najmniej dwie dostawy o zakresie zgodnym z prowadzonym 
postępowaniem polegające na wykonaniu dostawy wraz z montażem dźwigów 
o łącznej wartości min. 350.000 zł brutto. 
W przypadku zamówień, których wartość została wyrażona w umowie w innej 
walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy 
zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia realizacji 
zamówienia. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia i tak: 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za 
kierowanie realizacją zamówienia w tym osobami posiadającymi uprawnienia 
do wytwarzania i montażu wydane przez UDT. 

d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający 
dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 
22 ust. 1 ustawy PZP. 

2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana 
według formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o wykaz wymaganych dokumentów 
i oświadczeń wymienionych SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego warunku, 
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 
ust. 2 pkt 4 Pzp. i odrzuceniem jego oferty, z zastrzeżeniem przepisów art.26 ust.3 
Pzp. 

3. Zgodnie z treścią art. 26 ust.3 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy w nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub 
dokumentów oraz pełnomocnictw, albo złożyli dokumenty zawierające błędy lub 
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, 
że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania.  

4. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
wymagań określonych przez Zamawiającego dla zamawianych dostaw, nie 
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

5. Zamawiający nie dopuszcza uzupełniania dokumentów lub oświadczeń złożonych 
w trybie art. 26 ust.3 tylko za pośrednictwem faksu.  

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. Wzór zobowiązania – załącznik nr 10 do SIWZ  
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7. Wykonawca wraz z ofertą złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację 
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. „Grupa Kapitałowa – rozumie się 
przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę – zgodnie z Ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U., nr 50 z 2007 r., poz. 331, z poźn. zm.). 

 
ROZDZIAŁ IX. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU. 
 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
19 lutego 2013 r. (Dz. U z 19.02.2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający żąda przedstawienia 
następujących dokumentów: 

1) oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
2) wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania 

ofert o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy to w tym okresie o zakresie wskazanym w Rozdziale 
VIII ust. 1, pkt 1 lit. b niniejszej specyfikacji.  
Wykaz winien zawierać wszystkie dane wyszczególnione w załączniku nr 9 
do niniejszej specyfikacji: opis wykonanych dostaw i robót wraz z ich zakresem 
w przypadku zamówienia porównywalnego, termin rozpoczęcia i zakończenia 
realizacji, wartość brutto zrealizowanego zamówienia i nazwę, adres 
Zamawiającego oraz z załączeniem dowodów czy dostawy te zostały wykonane 
należycie, 

3) Wykazu osób w zakresie wskazanym w Rozdz. VIII ust.1 lit.c, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za 
kierowanie realizacją zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

4) Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. 

5) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do 
wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie osób, Wykonawca wskazał osoby, 
którymi będzie dysponował. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 
ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 
2)  aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub informację o działalności 

gospodarczej wygenerowaną z Centralnej Ewidencji i Informacji 
Gospodarczej (CEIDG) jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24, ust.1, pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert,  

W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak 
i na każdego ze wspólników. 
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3. Oprócz wymaganych wymienionych powyżej dokumentów do składanej oferty 
należy dołączyć: 
1) Wypełniony formularz z parametrami technicznymi  załącznik nr 1 
2) Wypełniony i podpisany druk oferty     załącznik nr 2 
3) Podpisane oświadczenie  z art.22    załącznik nr 3 
4) Podpisane oświadczenie  z art.24    załącznik nr 4 
5) Oświadczenie o podwykonawcach   załącznik nr 5 
6) Zaakceptowany projekt umowy      załącznik nr 6 
7) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, (jeżeli dotyczy) lub 

informację o braku przynależności do grupie kapitałowej - załącznik nr 7. 
8) Dowód wpłaty wadium. 

 
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej 
notarialnie. 
Ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - osobę podpisującą 
ofertę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie 
nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców 
(konsorcjum/spółka cywilna), każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty 
wymienione w Rozdz. IX ust. 2 niniejszej specyfikacji. Pozostałe dokumenty będą 
traktowane, jako wspólne. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, 
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze 
wspólników. Oferta złożona przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie 
powinna spełniać następujące wymagania: 

1) powinna zawierać informacje i dokumenty wymienione w Rozdz. IX ust.2 SIWZ 
dotyczące każdego z członków konsorcjum odrębnie, 

2) powinna zostać podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich 
członków konsorcjum, 

3) wszyscy członkowie konsorcjum będą ponosić odpowiedzialność solidarną za 
wykonanie przyszłej umowy zgodnie z jej postanowieniami określonymi w art. 
366 Kodeksu cywilnego 

4) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 
pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania wszystkich uczestników 
konsorcjum w postępowaniu albo reprezentowania wszystkich uczestników 
konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

Wykonawcy zagraniczni. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast dokumentów, o których mowa 
 w Rozdziale IX niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu 

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.  
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Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.  
W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.  
Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert 
spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 i brak podstaw do wykluczenia 
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1. 

ROZDZIAŁ X . INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę 
ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  
 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie 
udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert, 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ, wszelkie zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane będą zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ustawy PZP 
w formie faksu oraz pocztą elektroniczną wszystkim Wykonawcom na pisemne 
zapytanie każdego z nich oraz umieszczane na stronie internetowej 
Zamawiającego z wyłączeniem przypadku wykonywania przez Wykonawcę (na 
wezwanie przekazane faksem przez Zamawiającego) dyspozycji art. 26 ust. 3, 
PZP, która następuje tylko w formie pisemnej. 

3. Jeżeli Zamawiający lub/i Wykonawca przekazują oświadczenia, informację, 
wnioski, zawiadomienia lub inne dokumenty za pomocą faksu, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie może żądać potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

4. Za datę powzięcia wiadomości otrzymanej faksem uznaje się dzień, w którym 
Strony postępowania otrzymały informacje za pomocą faksu. W przypadku 
otrzymania faksu po oficjalnych godzinach urzędowania, za dzień zapoznania się 
z treścią faksu uznaje się najbliższy dzień roboczy. Za urzędowe godziny pracy 
Zamawiającego przyjmuje się pracę w dni robocze (poniedziałek - piątek) od 
godz. 7.25 do 15.00. 

5. Korespondencję w formie pisemnej Wykonawcy są zobowiązani wysłać bądź 
składać na adres: 
Miejski Szpital Zespolony w Cz ęstochowie 
ul. Mirowska 15, 42-200 Cz ęstochowa   
z dopiskiem „ Przetarg Modernizacja d źwigów ” 

6. Korespondencję w formie faksu Wykonawcy są zobowiązani przesłać na 
wskazany powyżej adres Zamawiającego: 34/ 370 21 35. 

7. Przesyłanie korespondencji na inny adres lub numer faksu niż zostało to 
określone powyżej może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł 
zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie. 

8. W przypadku złożenia wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający prosi 
w celu ułatwienia wykonania mu czynności wymaganych ustawą Prawo 
zamówień publicznych o przesłanie treści tych dokumentów również e-mailem na 
adres: zp@zsm.czest.pl. 

9. Jeżeli wniosek wpłynie po upływie terminu składania wniosku, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  
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10. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych 
warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.  

11. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, Zamawiający przekaże do Biuletynu Zamówień Publicznych 
ogłoszenie o dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub 
sprostowania drogą elektryczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na 
stronie internetowej określonej w dyrektywie.  

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano specyfikację oraz zamieści informacje na swojej stronie internetowej 
www.zsm.czest.pl.  

13. Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 
 W sprawach dot. przedmiotu zamówienia : 
Za-ca Dyrektora ds. Eksploat. –Techn.  Paweł Lelonkiewicz  nr tel. 34/370 23 33 
Kierownik Sekcji Remontowo- Inwest. -  Piotr Kaczmarczyk  nr tel. 34/370 22 71 
 W sprawach formalnych  
Specjalista ds. zamówień publicznych - Grażyna Harciarek  nr tel./faks 34/370 21 35 
 

ROZDZIAŁ XI. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
 

1. Przystępując do przetargu Wykonawca ma obowiązek wniesienia wadium 
w wysokości 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych).  

2. Wadium może być wnoszone w formie: 
1) pieniądza, 
2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancji bankowych, 
4) gwarancji ubezpieczeniowych, 
5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm.). 

Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w banku: BGŻ S.A O/Częstochowa  25 2030 0045 1110 0000 
0184 0230 z dopiskiem „Wadium – Modernizacja d źwigów”  

4. Wykonawca poda również numer swojego rachunku bankowego, na które będzie 
można dokonać zwrotu wadium. 

5. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający 
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 
Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu 
składania ofert.  

6. Dokument o wniesieniu wadium w innej formie niż gotówka, Oferent dołączy do 
oferty. 

7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres 
związania ofertą) w wymaganej wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania. 

8. Termin wnoszenia wadium określa się na dzień otwarcia ofert. 
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, muszą zachować ważność przez cały 

okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 
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10. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób 
reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego 
(upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony 
w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką 
lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać 
bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego 
w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 
Pzp. 

11. W przypadku wniesienia wadium przelewem Zamawiający zwraca wadium 
zgodnie z przesłankami art.46 ust.1, ust.1a oraz ust.2 ustawy PZP 
z zastrzeżeniem ust. 4a i ust. 5 tegoż artykułu. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca 
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących 
po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 
ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie 
należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, 
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania 
oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 
oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego stało sie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy. 

14. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 
któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy - Pzp, jeżeli 
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 
 

ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
 

1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie 
pisemnej oraz podpisana przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł 
zmiany, muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Treść oferty 
musi odpowiadać treści SIWZ. 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób 
gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  

3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U z 2003 r., nr 153, poz. 1503 
z późn. zm.) Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio 
oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazanie jest wyodrębnienie dokumentów 
zawierających zastrzeżone informacje. 

 

ROZDZIAŁ XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCI A OFERT 
 

1. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na 
adres Zamawiającego. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, 
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oraz napis: Nr post ępowania  MSZ.ZP.3411/07/2015. „Oferta przetargowa na 
modernizacj ę dźwigów szpitalnych.  

2. W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 
za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie 
oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty 
pocztą lub pocztą kurierską - jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.  

3. Ofertę należy złożyć w do dnia 18.05.2015 r. do godz. 10.00 w siedzibie 
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, przy ul. Mirowskiej 15, 
Pawilon G, Kancelaria, pokój nr 1. 

4. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina jej złożenia Zamawiającemu, 
co odnotowuje się na kopercie z ofertą i nadaje kolejny numer porządkowy. Na 
żądanie Oferenta wydaje się pokwitowanie złożonej oferty.  

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym kwotę, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Oferty zostaną otwarte w dniu 18.05.2015 r. o godz.10.30 w siedzibie Miejskiego 
Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, w Sekcji Zamówień 
Publicznych, Pawilon G, w pokoju nr 14 przez osoby uprawnione do prac 
w Komisji Przetargowej. 

7. Podczas otwarcia komisja odczyta nazwę oraz adres Oferenta, cenę oferty, 
termin wykonania, warunki płatności i okresy gwarancji zawarte w ofertach. 

8. Na wniosek Oferentów, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert informacje te 
zostaną niezwłocznie przekazane faksem i pisemnie. 

 
ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY  
 

1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 
 

Nazwa kryterium  Waga % 
Cena  95 % 
Skrócenie t ermin u realizacji      
 

5% 

 
Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych uzyska – 95 punktów 
Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły: 

C= Cn/ Cb   x   95 pkt  
Cb cena oferty badanej 
Cn najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych 
C   liczba punktów przyznanych w kryterium cena 
Wyliczenia kryterium  skrócenie terminu realizacji  
 T = Tb /Tmax   x 5 pkt 
Tb  – termin realizacji oferty badanej  
Tmax     – maksymalny termin realizacji   
T         – liczba punktów przyznanych w kryterium  
 
Termin realizacji wymagany w SIWZ    0 pkt 
Termin realizacji skrócony o 1 dzień    1 pkt 
Termin realizacji skrócony o 2 dni  2 pkt 
Termin realizacji skrócony o 3 dni  3 pkt 
Termin realizacji skrócony o 4 dni  4 pkt 
Termin realizacji skrócony o 5 i więcej dni 5 pkt 
2. Tryb oceny ofert: 
Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. 
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Oferty będą oceniane w dwóch etapach: 
I. etap : ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności ofert . 
Oferty niespełniające wymagań określonych ustawą Pzp i SIWZ zostaną 
odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia składającego 
ofertę, oferty te zostaną pozostawione bez dalszego rozpatrywania. 

II. etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej: 
W II etapie będą rozpatrywane oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez 
Wykonawców nie podlegających wykluczeniu. 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wypełniająca w najwyższym 
stopniu wymagania i która otrzyma maksymalną liczbę punktów w obydwu 
kryteriach oceny (C+Tr). Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania 
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio proporcjonalnie mniejsza liczba 
punktów. 

4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadził będzie do powstania 
obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie 
będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
ROZDZIAŁ XV. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH PO WYBORZE 

OFERTY 
 

1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, 
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty na zasadach określonych w art. 27 
ust.2 - za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną lub 10 dni – jeżeli ogłoszenie 
zostanie podesłane w inny sposób, za wyjątkiem sytuacji jeżeli w prowadzonym 
postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.  

2. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach 
postępowania.  
 

ROZDZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY  

 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  
 
ROZDZIAŁ XVII.WYNIKI PRZETARGU I WARUNKI ZAWARCIA U MOWY 
 

1. Wynik postępowania obowiązuje po zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala. 
2. Zamawiający po zatwierdzeniu wyniku przekaże wszystkim Wykonawcom oraz 

ogłosi publicznie w swojej siedzibie nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego 
ofertę uznano za najkorzystniejszą oraz cenę wybranej oferty, a także wszystkie 
inne informacje, o których mowa w art. 92 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych.  

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę o: 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 

str. 13 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona 
i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 
i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podajać uzasadnienie 
faktyczne i prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 i 2 ustawy Pzp, po którego 
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

4. Jeżeli Wykonawca zamówienia, którego oferta zostanie wybrana, uchylał będzie 
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający 
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zajdą przesłanki 
unieważnienia, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności 
wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 
ust 1 i 3 ustawy: 

1) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca 
z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy skutkująca sukcesją 
generalną. 

2) zmiany wynikające z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy 
zapisami umowy, a treścią oferty i/lub SIWZ. 

3) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot 
i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy i/lub 
Zamawiającego skutkująca niemożnością realizacji przedmiotu umowy. 

4) zamawiający przedłuży termin realizacji przedmiotu umowy na uzasadniony 
wniosek Wykonawcy, jeśli konieczność przedłużenia wynikać będzie z powodu 
wystąpienia siły wyższej lub innych obiektywnych, uzasadnionych i nie dających 
się przewidzieć przyczyn. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa wyżej winien 
wpłynąć do Zamawiającego w terminie do 3 dni od daty wystąpienia 
określonych w niniejszym punkcie zdarzeń. 

5) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zaszły 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

6) zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

7) zmiany wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne 
dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu 
przedmiotu zamówienia. 

Powyższe wskazane zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem 
 
ROZDZIAŁ XVIII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACE  

OFERENTOM 
 

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, przysługują 
ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy – Prawo Zamówień 
Publicznych „Środki ochrony prawnej”. 

2. W związku z tym, że wartość prowadzonego postępowania jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp, 
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w przedmiotowym postępowaniu wniesienie odwołania przysługuje wyłącznie od 
niezgodnej z przepisami czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy. tj. czynności dotyczących: 
1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 
3) odrzucenia oferty Odwołującego 

 

ROZDZIAŁ XIX  INNE INFORMACJE  
 

1. Zamawiający nie przewiduje: 
1) zawarcia umowy ramowej, 
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
4) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

2. Zamawiający nie dopuszcza: 
1) składania ofert wariantowych 
2) składania ofert częściowych  

3. Udostępnienie dokumentacji: 
1) Protokół wraz z załącznikami jest jawny. 
2) Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 

oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili 
ich otwarcia. 

3) Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego 
o udostępnienie dokumentów (w przypadku ofert – tylko w części 
niezastrzeżonej przez Wykonawców), a Zamawiający określi pisemnie termin 
i miejsce udostępnienia dokumentacji. 

4) Sporządzenie kserokopii wraz z załącznikami jest odpłatne i wynosi 0,77 zł za 
jedną stronę. 

 
Załączniki:  

1) Opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami technicznymi        załącznik nr 1 
2) Wypełniony i podpisany druk oferty              załącznik nr 2 
3) Podpisane oświadczenie  z art.22            załącznik nr 3 
4) Podpisane oświadczenie  z art.24            załącznik nr 4 
5) Oświadczenie o podwykonawcach            załącznik nr 5 
6) Zaakceptowany projekt umowy              załącznik nr 6 
7) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  

lub informację o braku przynależności do grupie kapitałowej -         załącznik nr 7 
8) Wykaz zrealizowanych dostaw            załącznik nr 8 
9) Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia            załącznik nr 9 

10) Wzór zobowiązania                                                                             załącznik nr10 
 

 
 
ZATWIERDZAM 
Dyrektor 
Wojciech Konieczny 
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Załącznik nr 1 do specyfikacji 
 
 

SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W CZ ĘSTOCHOWIE 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

KOD CPV: 
 
45.30.00.00-0  –  Roboty instalacyjne w budynkach 
45.31-00.00.-3  –  Roboty instalacyjne elektryczne 
45.31.31.00-5   –  Instalowanie wind 
42.41.61.00-6  –  Windy 
71.32.00.00 -7   – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
50.75.00.00-7  –  Usługi w zakresie konserwacji windy 

 

 

 

 
 
Adres obiektu, którego dotyczy zamówienie: 
 
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony, 
pawilon „B” i „C” 
ul. Mirowska 15 
42-200 Częstochowa 
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SPIS ZAWARTOŚCI 

 
A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Cel zamówienia i zakres robót budowlanych 
1.2. Parametry techniczne istniejącego dźwigu 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 
2.1. Wymagania podstawowe 
2.2. Wymagania architektoniczne i konstrukcyjne 
2.3. Wymagania funkcjonalno-użytkowe 
2.4. Wymagania projektowe 
2.5. Wymagania dodatkowe 
 
 
 

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
3. WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE  

Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 
3.1. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
3.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenie 

budowlanego 
3.3. Informacje niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
3.4. Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem i odbiorem robót budowlanych 
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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 
 

1. Cel zamówienia i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem zamówienia jest wymiana d źwigów osobowych  wyprodukowanych przez 
Kombinat Dźwigów Osobowych w Warszawie na dźwigi szpitalne ze sterowaniem 
mikroprocesorowym, demontaż istniejącego dźwigu, kompletację, dostawę i montaż nowych 
urządzeń dźwigowych wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano – instalacyjnych, 
w tym wykonanie wymiany instalacji zasilającej oraz wykonaniem dokumentacji projektowej 
wymienionego dźwigu, łącznie z odbiorem przez Urząd Dozoru Technicznego (opłacenie 
kosztów odbioru i rejestracji dźwigu). 

Zamówienie swoim zakresem obejmuje w szczególności:  
a. opracowanie technologii wykonywania prac budowlanych, które mają 

gwarantować Zamawiającemu zminimalizowanie utrudnień w normalnym 
funkcjonowaniu Szpitala oraz przedstawienie jej, celem akceptacji, 
przedstawicielom Zamawiającego, 

b. wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych i remontowych, 
c. wykonanie demontażu istniejącego  dźwigu, 
d. uzyskanie w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT) zgody na koncepcję 

wymiany dźwigu szpitalnego łącznie z opłaceniem związanych z tym kosztów, 
e. wykonanie dostawy i montażu nowego dźwigu szpitalnego z napędem 

elektrycznym z płynną regulacją prędkości za pomocą falownika,  
f. uzyskanie wymaganych aktualnymi przepisami prawa dopuszczeń i zezwoleń 

na eksploatację dźwigu szpitalnego wraz z opłaceniem kosztów Dozoru 
Technicznego konserwacja dostarczonego dźwigu przez okres trwania 
gwarancji zgodnie  przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
29.10.2003 roku, w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego 
w zakresie eksploatacji transportu bliskiego. 

 
2. Zakres robót budowlanych w cz ęści dotycz ącej zaprojektowania 

wymiany windy obejmuje nast ępujące czynno ści: 

• opracowanie projektu dźwigu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
i obowiązującymi przepisami prawa; 
 

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej 
oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. 
Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania ppoż. O ile będzie to 
możliwe pod względem prawnym, technicznym i technologicznym, dokumentacja 
projektowa powinna uwzględniać wymagania Zamawiającego określone 
w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz przekazane przez 
Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Każde opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej należy 
przekazać Zamawiającemu w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie – arkusze (kartki) powinny być ponumerowane oraz zszyte, 
zbindowane lub połączone w jedną całość inną techniką. 

 
•••• uzgodnienie dokumentacji dźwigu z organem właściwej jednostki dozoru 

technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na 
eksploatację tego dźwigu, zgodnie z przepisami ustawy  o dozorze 
technicznym  
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Adaptacja szybu do monta żu nowego d źwigu polega ć ma w szczególno ści na: 
a. Wykonanie projektu wymiany dźwigów i uzgodnienie w Urzędzie Dozoru 

Technicznego 
b. Wykonanie dokumentacji dźwigów z jej zatwierdzeniem w Urzędzie Dozoru 

Technicznego 
c. Demontaż istniejącego dźwigów , 
d. Wykonanie prac budowlanych w szybie i maszynowni polegających na 

odnowieniu powłok malarskich i  posadzki; 
e.  Wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia szybu i maszynowni z wymianą 

wszystkich aparatów elektrycznych; 
f.  Montaż nowych dźwigów, uruchomienie próbne, regulację; 
g.  Montaż dojazdu kabiny do najbliższego przystanku realizowanego z własnego 
h. akumulatora dźwigu 
i. Wymiana zasilania elektrycznego z rozdzielni do maszynowni  
j. Uruchomienie systemu łączności ze służbami ratowniczymi 
k. Montaż portali nierdzewnych 
l. Udział w badaniach i rejestracji dźwigu przez UDT oraz opłacenie związanych 

z tym kosztów. 
m. Przekazanie dźwigu do eksploatacji. 
 

•••• Parametry techniczne istniej ącego d źwigu – pawilon „B” 
Obecnie eksploatowany dźwig został wyprodukowany przez Kombinat Dźwigów Osobowych 
„ZREMB” Warszawa, ul. Postępu 12 w roku 1973. 

a. udźwig nominalny  –  500 kg, 
b. liczba przystanków/dojść  – 3 nieprzelotowych, 
c. wysokość podnoszenia  – 9,0 m 
d. szerokość szybu   – 2,00 m, 
e. głębokość szybu   – 2,60 m, 
f. wysokość maszynowni   – 3,02 m, 
g. nadszybie    – 2,40 m 
h. podszybie    – 1,10 m, 
i. maszynownia  górna nad szybem ma podłogę o wytrzymałości na 

obciążenie 350 kG/m2, 

•••• Parametry techniczne istniej ącego d źwigu – pawilon „C”  
Obecnie eksploatowany dźwig został wyprodukowany przez Kombinat Dźwigów 
Osobowych „ZREMB” Warszawa, ul. Postępu 12 w roku 1984. 

a. udźwig nominalny  –  1000 kg, 
b. liczba przystanków/dojść  – 5 nieprzelotowych, 
c. wysokość podnoszenia  – 12,6 m 
d. szerokość szybu   – 2,34 m, 
e. głębokość szybu   –  3,12 m, 
f. wysokość maszynowni   – 3,02 m, 
g. podszybie   – 1,68 m, 
h. maszynownia  górna nad szybem ma podłogę o wytrzymałości na 

obciążenie 500 kG/m2, 

2.  Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe 
 
Dźwig szpitalny ze sterowaniem mikroprocesorowym, spełniający wymagania dla osób 
niepełnosprawnych, umożliwiających transport łóżek szpitalnych.  
Oferowane dźwigi muszą spełniać wymagania zgodne z: 
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• krajową normę PN-EN81-1 

• unijną dyrektywę dźwigową 95/16/ec 

• krajową normę PN-EN 81-70 

• krajową normę PN-EN 81-28 

• krajową normę PN-EN 12015 Kompatybilność elektromagnetyczna dźwigów 
(emisja) 

II. Opis wymaga ń zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

1.  Wymagania podstawowe 
 
Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 
oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. 
 
Dźwig po wymianie musi zostać dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru 
Technicznego (UDT) oraz powinien spełniać wymagania Zamawiającego określone 
w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, a także ewentualne wymagania dodatkowe 
przekazane przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
 
2.  Wymagania architektoniczne i konstrukcyjne  

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

3.  Wymagania funkcjonalno - u żytkowe   – dot. pawilonu „B” 
 

 

Lp 

Zespoły dźwigowe 
Parametry techniczne- 
wymagania minimalne 

 

1. 
Typ dźwigu Osobowy samoobsługowy 

2. 
Udźwig Minimum 1500kg 

3 
Prędkość V=1 m/s 

3. 
Wysokość podnoszenia „bez zmian” 

 

Wciągarka Napęd bezreduktorowy z linami stalowymi bez oplotu 
o średnicy min. 320mm. Wciągarka bezreduktorowa, 
hamulce certyfikowane jako element zatrzymujący A3. 
W celu zagwarantowania maksymalnej sprawności 
energetycznej ilość par biegunów nie mniej niż 10. 
Hamulce dobrane tak aby umożliwiały wykonanie 
próby jednej szczęki, zamontowane na wspólnym 
wale z kołem ciernym.  potwierdzający że hamulce 
mogą być wykorzystywane jako chwytacz w kierunku 
góra( dołączyć kopię certyfikatu). 
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4. 
Wymiary szybu „bez zmian” Wykonawca dokona obmiaru 

5. 
Liczba przystanków/dojść 3/3 

6. 
Prędkość jazdy min 1,0 m/ sek, łagodne starty i zatrzymania 

7. 

Napęd elektryczny, silnik 
regulowany falownikiem 

Zapewniający łagodne starty i zatrzymania, łagodną 
jazdę kabiny Wciągarka ze względu na komfort jazdy 
o niskiej ilości obrotów. Silnik wyposażony w 
wentylator. Aby zagwarantować długą żywotność 
wciągarki, silnik musi mieć co najmniej 25% zapasu 
momentu nominalnego do momentu na wale. Ilość 
startów min 180  

8. 
Rama kabinowa Z chwytaczami 2 kierunkowymi 

9. 
Przeciążenie Precyzyjny układ przeciążenia  

10. 

Kabina:  

 

a) wym. wewnętrzne 

 

b) ściany 

c) podłoga 

 

d) panel dyspozycji 

 

 

 

 

 

 

f) poręcz 

g) lustro 

 

 

h) oświetlenie 

 

i) wentylator 

Segmentowa, nieprzelotowa 
 
 
O wymiarach min. 1400x2350x2150 (wymóg 
bezwzględny) 
 
z blachy nierdzewnej struktura LEN 
 
wykładzina antypoślizgowa, niepalna z atestem, 
trudnościeralna  
 
pokrywa z blachy nierdzewnej, przyciski  z alfabetem 
Brille’a podświetlane na obwodzie  
Panel dyspozycji zawiera: przyciski otwierania i 
zamykania drzwi,  przyciski dyspozycji przystanków  
podświetlane na obwodzie,przycisku, przycisk alarmu, 
wskaźnik przeciążenia, piętrowskazywacz LCD , plus 
strzałki kierunku jazdy, lampka oświetlenia 
awaryjnego, stacyjka blokady drzwi w stanie 
otwartym,  
 
na ścianie bocznej 
 
mocowane na tylnej ścianie pod poręczą w połowa 
wysokości kabiny  
 
energooszczędne LED, osłonięte za podwieszonym 
sufitem z blachy nierdzewnej 
 
włączany przyciskiem umieszczonym w panelu 
sterowym 

11. 

Drzwi kabinowe z progami 
wzmocnionymi prowadnicami 
wózków skrzydeł drzwi 

a) wymiary w świetle 

b) skrzydła  

 
Automatyczne z falownikiem 
 
 
1100mm –szerokość 
 
2000mm- wysokość 
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c) zabezpieczenie 

d) progi 

 
Konstrukcja paneli drzwiowych w wykonaniu 
wzmocnionym jako profile zamknięte Blacha 
nierdzewna struktura LEN 
Pełnowymiarowa bariera fotoelektryczna  
Wzmocnione o nacisku  min 800 kg na próg 

12. 

Drzwi przystankowe odporne na 
wandalizm  
(zgodnie z normą EN81-71) ze 
stalowymi prowadnicami 
wózków skrzydeł drzwi 
a) wymiary w świetle 

b) progi 

c) skrzydła i ościeżnice 

 
Automatyczne(producent jak drzwi kabinowych) 
 
 
 
1100mm- szerokość 
2000mm- wysokość 
 
Wzmocnione o nacisku 800 kg na próg 
 
Konstrukcja paneli drzwiowych w wykonaniu 
wzmocnionym jako profile zamknięte – Blacha 
nierdzewna struktura LEN 

13. 

Kasety wezwań na 
przystankach 

Pokrywa z blachy nierdzewnej, przyciski nierdzewne 
podświetlane na obwodzie z alfabetem Brille”a, na 
wszystkich przystankach cyfrowy wskaźnik piętra plus 
strzałki kierunku jazdy 

14. 
Sterowanie 

 

Zbiorcze góra-dół, odwzorowanie kabiny w szybie 
z zastosowaniem enkodera absolutnego, system 
jazdy pożarowej oraz awaryjny zjazd dźwigu po 
zaniku napięcia do najniższego przystanku 

15. Falownik zespołu napędowego 

Falownik-  z wbudowanym filtrem i dławikiem, 
gwarantujący spełnienie norm kompatybilności 
EN12015 oraz EN1201.  

 
4. Wymagania funkcjonalno-u żytkowe   – dot. pawilonu „C” 
 

Lp 
Zespoły dźwigowe  

Parametry techniczne- 
wymagania minimalne 

1. 
Typ dźwigu Osobowy samoobsługowy 

2. 
Udźwig Minimum 1800kg 

3. 
Prędkość V=1 m/s 

3. 
Wysokość podnoszenia „bez zmian” 

 

Wciągarka Napęd bezreduktorowy z linami stalowymi bez 
oplotu o średnicy min. 320mm.  

Wciągarka bezreduktorowa, hamulce certyfikowane, 
jako element zatrzymujący A3.  

W celu zagwarantowania maksymalnej sprawności 
energetycznej ilość par biegunów nie mniej niż 10. 
Hamulce dobrane tak, aby umożliwiały wykonanie 
próby jednej szczęki, zamontowane na wspólnym 
wale z kołem ciernym.  potwierdzający że hamulce 
mogą być wykorzystywane jako chwytacz w kierunku 
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góra( dołączyć kopię certyfikatu).  

4. 
Wymiary szybu „bez zmian” Wykonawca dokona obmiaru 

5. Liczba przystanków/dojść 5/5 

6. Prędkość jazdy min 1,0 m/sek, łagodne starty i zatrzymania 

7. 

Napęd elektryczny, silnik 
regulowany falownikiem 

Zapewniający łagodne starty i zatrzymania, łagodną 
jazdę kabiny Wciągarka ze względu na komfort jazdy 
o niskiej ilości obrotów. Silnik wyposażony w 
wentylator. Aby zagwarantować długą żywotność 
wciągarki, silnik musi mieć co najmniej 25% zapasu 
momentu nominalnego do momentu na wale. Ilość 
startów min 180  

8. 
Rama kabinowa Z chwytaczami 2 kierunkowymi 

9. 
Przeciążenie Precyzyjny układ przeciążenia  

10. 

Kabina:  

a) wym. wewnętrzne 

 

 

b) ściany 

 

c) podłoga 

 

d) panel dyspozycji 

 

 

 

 

 

 

f) poręcz 

 

g) lustro 

 

 

h) oświetlenie 

 

 

i) wentylator 

 

Segmentowa, nieprzelotowa 

O wymiarach min. 1450x2500x2150(wymóg 
bezwzględny) 

 

z blachy nierdzewnej struktura LEN 

 

wykładzina antypoślizgowa, niepalna z atestem, 
trudnościeralna 

pokrywa z blachy nierdzewnej, przyciski  z alfabetem 
Brille’a podświetlane na obwodzie  

Panel dyspozycji zawiera: przyciski otwierania i 
zamykania drzwi,  przyciski dyspozycji przystanków  
podświetlane na obwodzie,przycisku, przycisk 
alarmu, wskaźnik przeciążenia, piętrowskazywacz 
LCD , plus strzałki kierunku jazdy, lampka 
oświetlenia awaryjnego, stacyjka blokady drzwi w 
stanie otwartym,  

 

na ścianie bocznej 

 

mocowane na tylnej ścianie pod poręczą w połowa 
wysokości kabiny 

 

energooszczędne LED, osłonięte za podwieszonym 
sufitem z blachy nierdzewnej 

 

 

włączany przyciskiem umieszczonym w panelu 
sterowym 
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11. 

Drzwi kabinowe z progami 
wzmocnionymi prowadnicami 
wózków skrzydeł drzwi 

a) wymiary w świetle 

b) skrzydła 

 

c) zabezpieczenie 

 

 

d) progi 

Automatyczne z falownikiem 

 

1100mm –szerokość 

2000mm- wysokość 

 

Konstrukcja paneli drzwiowych w wykonaniu 
wzmocnionym jako profile zamknięte Blacha 
nierdzewna struktura LEN 

Pełnowymiarowa bariera fotoelektryczna  

Wzmocnione o nacisku  min 800 kg na próg 

12. 

Drzwi przystankowe odporne na 
wandalizm (zgodnie z normą 
EN81-71) 

z stalowymi prowadnicami wózków 
skrzydeł drzwi 

a) wymiary w świetle 

b) progi 

c) skrzydła i ościeżnice 

 

Automatyczne(producent jak drzwi kabinowych) 

 

 

 

 
1100mm- szerokość 
2000mm- wysokość 

Wzmocnione o nacisku 800 kg na próg 

 

Konstrukcja paneli drzwiowych w wykonaniu 
wzmocnionym jako profile zamknięte Blacha 
nierdzewna struktura LEN 

13. 
Kasety wezwań na przystankach 

Pokrywa z blachy nierdzewnej, przyciski nierdzewne 
podświetlane na obwodzie z alfabetem Brille”a, na 
wszystkich przystankach cyfrowy wskaźnik piętra 
plus strzałki kierunku jazdy 

14. 
Sterowanie 

 

Zbiorcze góra-dół, odwzorawanie kabiny w szybie z 
zastosowaniem enkodera absolutnego, system jazdy 
pożarowej oraz awaryjny zjazd dźwigu po zaniku 
napięcia do najniższego przystanku 

15. 
Falownik zespołu napędowego 

Falownik-  z wbudowanym filtrem i dławikiem, 
gwarantujący spełnienie norm kompatybilności 
EN12015 oraz EN1201.  

 

a) Dźwig ma być ogólnodostępny. W przypadku zaniku napięcia kabina dojeżdża do 
najbliższego przystanku, drzwi otwierają się automatycznie. System zasilania 
awaryjnego zapewnia Wykonawca. 

b) W przypadku wystąpienia pożaru dźwig zjeżdża na parter i z otwartymi drzwiami  
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pozostaje  do dyspozycji Dowódcy akcji gaśniczej i ewakuacyjnej.  
c) Wykonawca ma zapewnić prawidłowe linie zasilania reduktorów oraz oświetlenie szybu 

i maszynowni zgodne z obowiązującymi przepisami.  
d) Wykonawca ma zapewnić ekranowanie od zakłóceń elektromagnetycznych – stosować 

kable ekranowane zasilania  i falowniki z minimalnym poziomem zakłóceń ( Spełnienie 
odpowiednich norm ). 

e) Zamawiający zastrzega, że części zamienne oraz serwis dostarczonych urządzeń 
(podzespołów) muszą być dostępne na terenie Polski.  

f) Zamawiający nie dopuszcza oświetlenia halogenowego kabiny.  
g) Zamawiający zastrzega, że sterowanie dźwigu nie może być wyposażone w kod 

dostępu.  
h) Zamawiający zastrzega, że:  

• Wykonawca zastosuje drzwi automatyczne z prowadnicami stalowymi.  

• Wszystkie elementy dźwigu oprócz nierdzewnych będą pomalowane metodą 
proszkową.  
Wyklucza się gruntowanie metodą „mokrą” i stosowanie farb akrylowych.  

• Zapewni elastyczne zawieszenie ramy i przeciwwagi (sprężyny i elastomery) 
i)   Zamawiający opisując wykonanie nierdzewne wymaga wykonania  z blachy nierdzewnej 

o grubości min. 1,5mm (kabina i drzwi). Nie dopuszcza się technologii „powlekania” 
cienką warstwą blachy nierdzewnej „zwykłych” blach stalowych. 

 
4.  Wymagania projektowe 
 

Dokumentacja dźwigu powinna zostać opracowana w zakresie określonym w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń 
transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, póz. 1890). 
 
Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem 
zasady należytej staranności Wykonawcy. 
 
Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania ppoż.  
 
O ile będzie to możliwe pod względem prawnym, technicznym i technologicznym, 
dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania Zamawiającego określone 
w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz przekazane przez Zamawiającego 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Każde opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej należy przekazać 
Zamawiającemu w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze 
(kartki) powinny być ponumerowane oraz zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość 
inną techniką. 
Urządzenia, technologie i materiały powinny być opisane i scharakteryzowane w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący. 
 

5.  Wymagania dodatkowe 
 

Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt: zapewnić 
przeprowadzenie badania odbiorczego dźwigu po wymianie przez Urząd Dozoru 
Technicznego oraz zrealizować uwagi i zalecenia UDT wymienione w protokołach z tego 
badania, a także uzyskać stosowną decyzję UDT zezwalającą na eksploatację 
wymienionego dźwigu przez użytkownika. 
Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed UDT w 
sprawach związanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji, o której mowa w 
pkt l, z zastrzeżeniem, że koszty czynności dokonywanych przez UDT ponosić będzie 
Wykonawca. Wydanie przez UDT decyzji, o której mowa w pkt l, będzie warunkiem 
koniecznym, ale nie wystarczającym do uznania zamówienia za zrealizowane. 
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Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania stanowiskowej instrukcji obsługi, 
opracowania instrukcji eksploatacji i konserwacji wymienionego dźwigu oraz do 
przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi nowego 
dźwigu. 

 
B.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1.  Prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  
 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania budynkiem szpitalnym 
położoną przy ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa 

2. Przepisy prawne zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 
 
Z zaprojektowaniem i dostawą i wykonaniem wymiany dźwigu towarowo-osobowego 
związane są następujące przepisy prawne:  
1) Ustawa z dnia z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 

1321 z późn. zm.); 
2) Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 

poz. 1118 z późn. zm.); 
3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. 

w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 
niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1890);  

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2001 r. w sprawie wysokości opłat za 
czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1762 z późn. 
zm.). 

3.   Informacje niezb ędne do zaprojektowania robót budowlanych 
 

Wykonawca będzie ponosić wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji 
projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. 

Zamawiający udostępni i przekaże Wykonawcy wszelkie pozostające w jego dyspozycji 
dokumenty i informacje dotyczące nieruchomości, budynku, jego wyposażenia oraz 
infrastruktury technicznej. 

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

Wykonawca powinien założyć, że posiadane i udostępniane przez Zamawiającego 
dokumenty wymagają aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje 
przekazywane przez Zamawiającego w formie ustnej lub pisemnej wymagają zweryfikowania 
przez Wykonawcę ze stanem faktycznym w toku oględzin i ustaleń własnych Wykonawcy. 
W przypadku nieposiadania lub nie udostępnienia przez Zamawiającego dokumentów 
niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie 
uzyskać je własnym staraniem i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania. 

Budynek siedziby SP ZOZ MSZ Częstochowa nie jest wpisany do rejestru zabytków 
i nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

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

4.  Szczególne uwarunkowania zwi ązane z wykonaniem i odbiorem robót 
budowlanych 

 
W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robót budowlanych 
Wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania 
zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu 
użytkowania: 
1) Budynku, w którym planowana jest wymiana dźwigu-pawilon szpitalny będzie normalnie 

użytkowany w czasie realizacji zamówienia; 
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2) Roboty wewnątrz budynku mogą być realizowane codziennie w godzinach ustalonych 
z Zamawiającym, 

3) Zamawiający ma możliwość udostępnić Wykonawcy puste, zamykane pomieszczenie 
wewnątrz budynku na cele socjalne oraz miejsce na składowanie materiałów, urządzeń, 
narzędzi i sprzętu; 

4) gruz, materiały, pochodzące z demontażu Wykonawca będzie zobowiązany własnym 
staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości i zutylizować; 

5) urządzenia i elementy urządzeń technicznych pochodzące z demontażu Wykonawca 
będzie zobowiązany przekazać protokolarnie Zamawiającemu, 

6) miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć 
przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed działaniem czynników 
atmosferycznych (deszczu, wiatru itp.), jak również przed roznoszeniem się pyłu i kurzu 
na powierzchnie sąsiadujące; 

7) Wykonawca będzie zobowiązany do wskazywania Zamawiającemu dni, w których 
zamierza wykonywać roboty powodujące hałas z co najmniej jednodniowym 
wyprzedzeniem. Roboty te będą mogły być wykonywane w dni powszednie po godz. 
16.00 lub w dni wolne od pracy. 

8) Wymaga się prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkownika obiektu, 
a w szczególności demontażu i montażu zespołów dźwigowych od wnętrza szybu, 
transportu zdemontowanych elementów w miarę możliwości wewnątrz szybów, a nie 
klatką schodową.  

9) Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie wymaga się, na czas wymiany, 
osłonięcia drzwi na wszystkich przystankach, sztywną /do wysokości około 2 m/ 
i szczelną obudową.  

10) Roboty remontowe (budowlano – instalacyjne) związane z montażem nowych dźwigów 
– prowadzone w maszynowni, szybie, na podestach przystankowych mają zapewnić, po 
ich wymianie, dobry stan techniczny, odpowiadający obowiązującym obecnie przepisom. 

11) Wymagane jest, aby po wymianie drzwi przystankowych otwory drzwiowe zostały 
wyposażone w portale nierdzewne (wnęki oraz „wyłogi” na płaszczyznach czołowych po 
15 cm „skrajnie i nadproża”.  

12) Każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych i montażowych Wykonawca 
zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy.  

13) Sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacja swoim zakresem 
obejmuje m.in. dokumentacje dla konserwatora do maszynowni, dokumentację 
techniczno-ruchową, niezbędne instrukcje itp.  

14) Wymagane jest, aby dokumentacja i wszystkie instrukcje napisane były w języku 
polskim. 

15) Zamawiający zastrzega, że zdemontowane podzespoły pozostawia do własnej 
dyspozycji. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia zdemontowanych 
elementów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Szpitala. 

16) Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie użyte materiały 
budowlane i roboty budowlane oraz dźwig. 

17) Zamawiający wymaga w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na dźwig 
i podzespoły do prowadzenia serwisu i konserwacji zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru 
Technicznego, co 30 dni bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego 
dodatkowych kosztów. 

18) Zamawiający wymaga włączenia sterowania dźwigu „czystego” w system szpitalnego 
zasilania awaryjnego dla zagwarantowania realizacji zjazdu awaryjnego na przystanki 
wyznaczone, jako ewakuacyjne (parter) z automatycznym otwarciem drzwi w przypadku 
zaniku napięcia.  

19) Dźwig w przypadku zaniku napięcia ma dojechać do najbliższego przystanku 
z jednoczesnym otwarciem drzwi. Zasilanie z UPS zapewnia Wykonawca. 

20) Przed złożeniem oferty, zaleca się zapoznanie z przedmiotem zamówienia, lokalizacją, 
charakterystyką i zakresem robót (wizja lokalna). Na Wykonawcy przystępującym do 
przetargu ciąży obowiązek dokonania niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń, ekspertyz 
w celu zapewnienia jednoznaczności składanej oferty zarówno w zakresie cenowo – 
przedmiotowym, jak również odnośnie terminu wykonania robót. 
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INFORMACJE O ZESPOŁACH D ŹWIGOWYCH – ZAŁĄCZNIK nr 1 do  OPISU 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Dot. d źwigu pawilon „B”  
 
Producent: ………………………………………. 
Kraj pochodzenia ………………………………. 
Oferowany model ………………………………. 
Rok produkcji …………………………………… 
 

 
Lp 

 
Zespoły d źwigowe 

 
Parametry techniczne- 
wymagania minimalne 

 
Parametry techniczne-

oferowane 
1. Typ dźwigu Osobowy samoobsługowy  
2. Udźwig Minimum 1500kg  
3 Prędkość V=1 m/s  
3. Wysokość podnoszenia „bez zmian”  
 Wciągarka Napęd bezreduktorowy z linami 

stalowymi bez oplotu o średnicy min. 
320mm. Wciągarka bezreduktorowa, 
hamulce certyfikowane, jako element 
zatrzymujący A3. W celu 
zagwarantowania maksymalnej 
sprawności energetycznej ilość par 
biegunów nie mniej niż 10. Hamulce 
dobrane tak, aby umożliwiały wykonanie 
próby jednej szczęki, zamontowane na 
wspólnym wale z kołem ciernym 
potwierdzający, że hamulce mogą być 
wykorzystywane, jako chwytacz  
w kierunku góra (doł ączyć kopi ę 
certyfikatu).  

 
 

4. Wymiary szybu „bez zmian” Wykonawca  
dokona obmiaru 

 

5. Liczba przystanków/dojść 3/3  
6. Prędkość jazdy min 1,0 m/sek, łagodne starty  

i zatrzymania 
 

7. Napęd elektryczny, silnik 
regulowany falownikiem 

Zapewniający łagodne starty i 
zatrzymania, łagodną jazdę kabiny 
Wciągarka ze względu na komfort jazdy 
o niskiej ilości obrotów. Silnik 
wyposażony w wentylator. Aby 
zagwarantować długą żywotność 
wciągarki, silnik musi mieć co najmniej 
25% zapasu momentu nominalnego do 
momentu na wale. Ilość startów min 
180  

 

8. Rama kabinowa Z chwytaczami 2 kierunkowymi  
9. Przeciążenie Precyzyjny układ przeciążenia   
10. Kabina:  

a) wym. wewnętrzne 
 
 
b) ściany 
 
c) podłoga 

Segmentowa, nieprzelotowa 
O wymiarach min.1400 x 2350 x 2150 
(wymóg bezwzględny) 
 
z blachy nierdzewnej struktura LEN 
 
wykładzina antypoślizgowa, niepalna          
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d) panel dyspozycji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) poręcz 
g) lustro 
 
 
h) oświetlenie 
 
 
 
i) wentylator 
 

z atestem, trudnościeralna, pokrywa             
z blachy nierdzewnej, przyciski                    
z alfabetem Brille’a podświetlane na 
obwodzie. Panel dyspozycji zawiera: 
przyciski otwierania i zamykania drzwi,  
przyciski dyspozycji przystanków  
podświetlane na obwodzie, przycisku, 
przycisk alarmu, wskaźnik 
przeciążenia, piętrowskazywacz LCD , 
plus strzałki kierunku jazdy, lampka 
oświetlenia awaryjnego, stacyjka 
blokady drzwi w stanie otwartym,  
 
na ścianie bocznej 
mocowane na tylnej ścianie pod 
poręczą  w połowa wysokości kabiny 
 
energooszczędne LED, osłonięte za 
podwieszonym sufitem z blachy 
nierdzewnej 
 
włączany przyciskiem umieszczonym         
w panelu sterowym 

11. Drzwi kabinowe z progami 
wzmocnionymi 
prowadnicami wózków 
skrzydeł drzwi 
a) wymiary w świetle 
 
 
b) skrzydła  
 
 
 
 
c) zabezpieczenie 
 
d) progi 

Automatyczne z falownikiem 
 
 
 
1100mm –szerokość 
2000mm- wysokość 
 
Konstrukcja paneli drzwiowych                  
w wykonaniu wzmocnionym jako profile 
zamknięte Blacha nierdzewna struktura 
LEN 
 
Pełnowymiarowa bariera 
fotoelektryczna  
 
Wzmocnione o nacisku min. 800 kg na 
próg 

 

12. Drzwi przystankowe 
odporne na wandalizm 
(zgodnie z normą EN81-71) 
z stalowymi prowadnicami 
wózków skrzydeł drzwi 
a) wymiary w świetle 
 
 
b) progi 
 
c) skrzydła i ościeżnice 
 

Automatyczne(producent jak drzwi 
kabinowych) 
 
 
 
1100mm- szerokość 
2000mm- wysokość 
 
Wzmocnione o nacisku 800 kg na próg 
 
Konstrukcja paneli drzwiowych                  
w wykonaniu wzmocnionym jako profile 
zamknięte – Blacha nierdzewna 
struktura LEN 

 

13. Kasety wezwań na 
przystankach 

Pokrywa z blachy nierdzewnej, 
przyciski nierdzewne podświetlane na 
obwodzie z alfabetem Brille”a, na 
wszystkich przystankach cyfrowy 
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wskaźnik piętra plus strzałki kierunku 
jazdy 

14. Sterowanie 
 

Zbiorcze góra-dół, odwzorawanie 
kabiny w szybie z zastosowaniem 
enkodera absolutnego, system jazdy 
pożarowej oraz awaryjny zjazd dźwigu 
po zaniku napięcia do najniższego 
przystanku 

 

15. Falownik zespołu 
napędowego 

Falownik- z wbudowanym filtrem               
i dławikiem, gwarantujący spełnienie 
norm kompatybilności EN12015 oraz 
EN1201.  

 

 
 

PRACE INSTALACYJNE 

1.  
Przygotowanie miejsca pod montaż nowego 
dźwigu wraz z podłączeniem. 

Tak  

2.  
Dostawa i montaż dźwigu w maksymalnym 
terminie do 12 tygodni od podpisania umowy  Tak/ poda ć  

3.  
Prace uzupełniające –prace budowlane 
wynikające z montażu . 

Tak  

4.  
Dokumentacja techniczna –Wykonawca 
uzgodni z Urzędem Dozoru Technicznego 
dokumentację montażowo-rejestracyjną  

Tak  

5.  
Wykonawca zleca odbiór dźwigu przez Urząd 
Dozoru Technicznego. Koszt tego odbioru 
ponosi Wykonawca 

Tak  

6.  

Wykonanie dokumentacji wraz 
z uzgodnieniami w Urzędzie Dozoru 
Technicznego musi być wliczone w cenę 
oferty. 

Tak  

7.  

Wykonawca przeprowadzi szkolenie 
wyznaczonych pracowników zakresie 
obsługi. Szkolenia muszą być potwierdzone 
protokołem i pracownicy muszą otrzymać 
indywidualne zaświadczenie o odbytym 
szkoleniu. 

Tak  

8.  
Wykonawca dostarczy kompletna 
dokumentację eksploatacyjną w języku 
polskim oraz skróconą instrukcję obsługi. 

Tak  

9.  

Wykonawca dołącza do oferty wykaz osób 
uczestniczących w realizacji zamówienia 
posiadających uprawnienia do wytwarzania 
i montażu wydane przez UDT  

TAK  

GWARANCJA/SERWIS 

1 Wykonawca udzieli min. 36 miesięcznej 
gwarancji 

Tak  

2. 

Wszystkie czynności serwisowe w okresie 
gwarancji w tym wymagane przez producenta 
przeglądy na koszt Wykonawcy (w okresie 36 
miesięcy) 

Tak  

3. Podać częstotliwość wymaganych przez 
producenta przeglądów w ciągu roku Tak, poda ć  
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4. Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do 
podjęcia naprawy 3 godz.  Tak  

5. Czas na usunięcie awarii nie więcej niż 24 
godz.  Tak  

6. Wykonawca musi podać własny lub 
zewnętrzny autoryzowany serwis. Tak, poda ć  

 
 

 WYKAZ ELEMENTÓW SKŁADOWYCH D ŹWIGU 

 
 Nazwa zespołu  

 
Nazwa producenta  Kraj pochodzenia  Typ  Model  

1. . Zespół napędowy     

2.  Falownik napędu     

3.  Drzwi kabinowe,     

4.  Falownik drzwi     

5.  Drzwi szybowe     

6.  Rama kabinowa     

7.  Chwytacze  
w ramie 

    

8.  Liny nośne     

9.  Zawieszenie 
linowe ramy i 
p. wagi 

    

10.  Tablica sterowa     

11.  Sterownik     

12.  Kabina     

13. Kabel zwisowy     

14. Zderzaki kabiny     

15. Akumulator windy     

 
 
 

INFORMACJE O ZESPOŁACH D ŹWIGOWYCH – ZAŁĄCZNIK nr 2  do  OPISU 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Dot. d źwigu pawilon „C”  
 
Producent: ……………………………………… 
Kraj pochodzenia ………………………………. 
Oferowany model ………………………………. 
Rok produkcji …………………………………… 
 

 
Lp 

 
Zespoły d źwigowe 

 
Parametry techniczne- 
wymagania minimalne 

 

 
Parametry techniczne-

oferowane 

1. Typ dźwigu Osobowy samoobsługowy  
2. Udźwig Minimum 1800kg  
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3 Prędkość V=1 m/s  
4. Wysokość podnoszenia „bez zmian”  
5. Wciągarka Napęd bezreduktorowy z linami 

stalowymi bez oplotu o średnicy 
min. 320mm. Wciągarka 
bezreduktorowa, hamulce 
certyfikowane jako element 
zatrzymujący A3. W celu 
zagwarantowania maksymalnej 
sprawności energetycznej ilość par 
biegunów nie mniej niż 10. 
Hamulce dobrane tak aby 
umożliwiały wykonanie próby 
jednej szczęki, zamontowane na 
wspólnym wale z kołem ciernym.  
potwierdzający, że hamulce mogą 
być wykorzystywane jako chwytacz 
w kierunku góra( dołączyć kopię 
certyfikatu). 

 
  

6. Wymiary szybu „bez zmian” Wykonawca dokona 
obmiaru 

 

7. Liczba 
przystanków/dojść 

5/5  

8. Prędkość jazdy min 1,0 m/sek, łagodne starty i 
zatrzymania 

 

9. Napęd elektryczny, 
silnik regulowany 
falownikiem 

Zapewniający łagodne starty i 
zatrzymania, łagodną jazdę kabiny 
Wciągarka ze względu na komfort 
jazdy o niskiej ilości obrotów. Silnik 
wyposażony w wentylator. Aby 
zagwarantować długą żywotność 
wciągarki, silnik musi mieć co 
najmniej 25% zapasu momentu 
nominalnego do momentu na wale. 
Ilość startów min 180  

 

10. Rama kabinowa Z chwytaczami 2 kierunkowymi  
11 Przeciążenie Precyzyjny układ przeciążenia   
12. Kabina:  

a) wym. wewnętrzne 
 
 
b) ściany 
 
c) podłoga 
 
 
d) panel dyspozycji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segmentowa, nieprzelotowa 
O wymiarach min. 1450 x 2500 x 
2150 (wymóg bezwzględny) 
 
z blachy nierdzewnej struktura LEN 
wykładzina antypoślizgowa, 
niepalna z atestem, 
trudnościeralna  
pokrywa z blachy nierdzewnej, 
przyciski  z alfabetem Brille’a 
podświetlane na obwodzie  
Panel dyspozycji zawiera: przyciski 
otwierania i zamykania drzwi,  
przyciski dyspozycji przystanków  
podświetlane na obwodzie, 
przycisku, przycisk alarmu, 
wskaźnik przeciążenia, 
piętrowskazywacz LCD , plus 
strzałki kierunku jazdy, lampka 
oświetlenia awaryjnego, stacyjka 
blokady drzwi w stanie otwartym,  
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f) poręcz 
g) lustro 
 
 
 
h) oświetlenie 
 
 
 
i) wentylator 
 

na ścianie bocznej 
mocowane na tylnej ścianie pod 
poręczą w połowa wysokości 
kabiny 
 
energooszczędne LED, osłonięte 
za podwieszonym sufitem z blachy 
nierdzewnej 
 
 
włączany przyciskiem umieszczony 
w panelu sterowym 

13. Drzwi kabinowe  
z progami 
wzmocnionymi 
prowadnicami wózków 
skrzydeł drzwi 
a) wymiary w świetle 
 
 
b) skrzydła 
 
 
 
 
c) zabezpieczenie 
 
 
d) progi 

Automatyczne z falownikiem 
 
 
 
 
1100mm –szerokość 
2000mm- wysokość 
 
Konstrukcja paneli drzwiowych                  
w wykonaniu wzmocnionym jako 
profile zamknięte Blacha 
nierdzewna struktura LEN 
 
Pełnowymiarowa bariera 
fotoelektryczna  
 
Wzmocnione o nacisku  min 800 kg 
na próg 

 

14. Drzwi przystankowe 
odporne na wandalizm 
(zgodnie z normą EN 
81-71) 
ze stalowymi 
prowadnicami wózków 
skrzydeł drzwi 
a) wymiary w świetle 
 
 
b) progi 
 
 
c) skrzydła i ościeżnice 
 

Automatyczne(producent jak drzwi 
kabinowych) 
 
 
 
 
 
1100mm- szerokość 
2000mm- wysokość 
 
Wzmocnione o nacisku 800 kg na 
próg 
 
Konstrukcja paneli drzwiowych                  
w wykonaniu wzmocnionym jako 
profile zamknięte Blacha 
nierdzewna struktura LEN 

 

15. Kasety wezwań na 
przystankach 

Pokrywa z blachy nierdzewnej, 
przyciski nierdzewne podświetlane 
na obwodzie z alfabetem Brille”a, 
na wszystkich przystankach 
cyfrowy wskaźnik piętra plus 
strzałki kierunku jazdy 

 

16. Sterowanie 
 

Zbiorcze góra -dół, odwzorowanie 
kabiny w szybie z zastosowaniem 
enkodera absolutnego, system 
jazdy pożarowej oraz awaryjny 
zjazd dźwigu po zaniku napięcia do 
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najniższego przystanku 
17. Falownik zespołu 

napędowego 
Falownik- z wbudowanym filtrem 
i dławikiem, gwarantujący 
spełnienie norm kompatybilności 
EN 12015 oraz EN 1201.  

 

 

PRACE INSTALACYJNE 

1. Przygotowanie miejsca pod montaż nowego wraz 
z podłączeniem. 

Tak  

2 Dostawa i montaż dźwigu w terminie maksymalnym 
do 12 tygodni od podpisania umowy  

Tak 
podać termin  

3 Prace uzupełniające – prace budowlane wynikające 
z montażu  

Tak  

4 
Dokumentacja techniczna –Wykonawca uzgodni 
z Urzędem Dozoru Technicznego dokumentację 
montażowo-rejestracyjną  

Tak  

5 
Wykonawca zleca odbiór dźwigu przez Urząd 
Dozoru Technicznego. Koszt tego odbioru ponosi 
Wykonawca 

Tak  

6 
Wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami 
w Urzędzie Dozoru Technicznego musi być 
wliczone w cenę oferty. 

Tak  

7 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie wyznaczonych 
pracowników zakresie obsługi. Szkolenia muszą być 
potwierdzone protokołem i pracownicy muszą 
otrzymać indywidualne zaświadczenie o odbytym 
szkoleniu. 

Tak  

8 
Wykonawca dostarczy kompletna dokumentację 
eksploatacyjną w języku polskim oraz skróconą 
instrukcję obsługi. 

Tak  

9 

Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób 
uczestniczących w realizacji zamówienia 
posiadających uprawnienia do wytwarzania 
i montażu wydane przez UDT 

TAK  

 
 

GWARANCJA/SERWIS 

1. 
Wykonawca udzieli min. 36 miesięcznej 
gwarancji Tak 

 

2. 

Wszystkie czynności serwisowe w okresie 
gwarancji w tym wymagane przez producenta 
przeglądy wraz na koszt Wykonawcy w okresie 
36 miesięcy  

Tak 
 

3. 

Podać częstotliwość wymaganych przez 
producenta przeglądów w ciągu roku 

Tak/ 
podać  

4. 

Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia 
naprawy 3 godz.  Tak 

 

5. 

Czas na usunięcie awarii nie więcej niż 24 
godz.  Tak 

 

6. 

Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny 
autoryzowany serwis. 

Tak/ 
podać  
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WYKAZ ELEMENTÓW SKŁADOWYCH D ŹWIGU 

  Nazwa zespołu 
 

Nazwa 
producenta  

Kraj 
pochodzenia  Typ  Model  

1. Zespół napędowy 
    

2. Falownik napędu 

3. Drzwi kabinowe, 

4. Falownik drzwi 

5. Drzwi szybowe 

6. Rama kabinowa 
7. Chwytacze  

w ramie 
    

8. Liny nośne     

9 Zawieszenie 
linowe ramy  
i p. wagi 

    

10. Tablica sterowa 

11. Sterownik 

12. Kabina 

13. Kabel zwisowy 
    

14. Zderzaki kabiny 
    

15. Akumulator windy 
    

 
 
 
................................................................... 
podpisy osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie 
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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Załącznik nr 2 do specyfikacji 
................................................................................. 
Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 
Adres*:......................................................................... 
REGON*:..................................................................... 
NIP*: ........................................................................... 
.................................................................................... 
numer telefonu wraz z numerem kierunkowym*  
.................................................................................... 
numer faksu wraz z numerem kierunkowym* 
.................................................................................... 
adres e-mail Wykonawcy* 

OFERTA 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Modernizacja 
dźwigów szpitalnych w obiektach Miejskiego Szpitala Z espolonego 
w Częstochowie – I etap„ 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia na następujących zasadach: 

1) cena ryczałtowa brutto:     ...............................złotych  
    (słownie złotych: ……………………………………………………………) 
2) podatek VAT w wysokości %, tj.     ....................złotych 

(słownie złotych: .................................................................................) 
3)  cena ryczałtowa netto:                     ....................złotych 

(słownie złotych: ..…………………………………………………………). 
zgodnie z poniższym zestawieniem [wyszczególnienie – elementy rozliczenia]: 

 

Lp. 

 
Wyszczególnienie -elementy rozliczenia  

Wartość  
netto Wartość brutto  

1. 

Pawilon „B” d źwig 1500 kg – szt.1 
Wartość  dźwigu z dostawą 
Wartość robót budowlanych 
Wartość robót montażowych 

2. 

Pawilon „C” d źwig 1800 kg – szt.1  

  
Wartość dźwigu z dostawą  
Wartość robót budowlanych 
Wartość robót montażowych 

 
Razem netto:  

  
Podatek VAT 

Razem brutto:  

  

2. Oferujemy termin realizacji zamówienia na : ................................................... 
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3. Oświadczam, iż cena oferty zawiera wszystkie koszty dostaw i robót niezbędnych 
do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające wprost 
z dokumentów wchodzących w skład opisu przedmiotu zamówienia, jak również 
koszty robót i dostaw w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można 
wykonać prawidłowego zamówienia. 

4. Okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności – zgodne z zapisami 
przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zakres prac 
przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Oświadczamy, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonaliśmy, tj. zrealizowaliśmy, co najmniej dwie główne dostawy spełniające 
wymagania określone w SIWZ. Wykaz tych dostaw wraz z dowodami, że zostały 
one wykonane lub są wykonywane należycie, stanowi załącznik do niniejszej 
oferty. 

6. Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Do oferty dołączamy wykaz 
osób, potwierdzający osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 
informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, w tym: 
1) zapoznaliśmy się i szczegółowo przeanalizowaliśmy opis przedmiotu 

zamówienia, 
2) zapoznaliśmy się z miejscem realizacji zamówienia. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 
wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

9. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za ofertę 
najkorzystniejszą, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy wykonamy 
i przedłożymy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo - finansowy, 
uwzględniający wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. 

10. Wadium o wartości ................................zostało wniesione w dniu ........................ 
w formie ................................................................................. 

 Po zakończeniu postępowania przetargowego prosimy zwrócić wadium na nasze 
konto w banku ........................... nr .......................................................................... 

    (dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej) 
lub na adres: ...................................................................................................... 

 (dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie gwarancji) 
 

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy 
wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi. 

11. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w 
przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz, że złożyliśmy wszystkie wymagane 
dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 
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13. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 
zamówienia ........................................................................................................ 

 

Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można kontaktować się w celu uzyskania 
dalszych informacji, jeżeli będą wymagane: 

 
1)  informacje techniczne: Pan/i .................................................. tel. ......................... 
2)   informacje finansowe:  Pan/i  ................................................. tel. ......................... 
 
 
 
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty 
dokumenty opisują stan prawny  i faktyczny, na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.)  

 

Naszą ofertę składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach. 
Dnia: .......................     

 
 
 
 
................................................................... 
podpisy osób wskazanych w dokumencie 

uprawniającym do występowania w obrocie 
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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Załącznik nr 3 do specyfikacji  

(pieczęć adresowa firmy Oferenta) 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych  
(t.j. DZ. U. z 2013 r.,poz. 907z późn. zmianami) zwanej dalej Pzp.  
 
Ja ............................................................................................................................. 
 
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  
 

„Modernizacj ę dźwigów szpitalnych w obiektach Miejskiego 
Szpitala Zespolonego w Cz ęstochowie ” 

 
OŚWIADCZAM 

 
w imieniu ........................................................................................................... 

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

Oświadczam, że spełniam warunki dotycz ące: 
 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem / potwierdzamy 
własnoręcznymi podpisami* świadom / świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 
297 Kodeksu Karnego. 
 
……………………………………… 
(miejscowość i data) 

................................................................... 
podpisy osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie 
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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Załącznik nr 4 do specyfikacji  

(pieczęć adresowa firmy Oferenta 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POST ĘPOWANIA  
 
Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego na: 
 

„Modernizacj ę dźwigów szpitalnych w obiektach Miejskiego 
Szpitala Zespolonego w Cz ęstochowie ” 

 
 
Ja  __________________________________________________________________ 
w imieniu___________________________________________________________ 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia, na podstawie w art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawa zamówień publicznych  
z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U z 2013 r., poz.907 z późn. zm.), 
 
 
 
 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem / potwierdzamy 
własnoręcznymi podpisami* świadom / świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 
297 Kodeksu Karnego. 
 
 
 
 
 
________________________________ 
 miejscowość i data 

_______________________________________ 
podpisy osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie 
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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Załącznik nr 5 do specyfikacji  
 

 
OŚWIADCZENIE  

O PODWYKONAWCACH 
 
W trybie art. 36 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień 
Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póżn. zmianami)  
 
(imię i nazwisko): ...............................................................................................  
zamieszkały........................................................................................................  
reprezentując firmę (nazwa firmy): ....................................................................  
............................................................................................................................ 
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej 
przeze mnie firmy oświadczam, że: 

powierz ę/*nie powierz ę  części zamówienia Podwykonawcy. 
 

* właściwe podkre ślić 
 
Wykaz cz ęści zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza  powierzy ć 
Podwykonawcy oraz nazwa (firma) Podwykonawcy, je żeli na jego zasoby Wykonawca 
powołuje si ę na zasadach okre ślonych w art. 26 ust.2 ustawy PZP w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w post ępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy 
PZP 
Lp.  Rodzaj i zakres powierzonej Podwyko nawcy cz ęści 

zamówienia  
Nazwa (firma) Podwykonawcy  

   
   
   
 
Nazwę (firmy) Podwykonawcy należy podać w niniejszym wykazie wyłącznie w sytuacji, kiedy 
wskazany w wykazie rodzaj i zakres powierzonej podwykonawcy części zamówienia będzie 
realizowany przez Podwykonawcę, na którego zasobach Wykonawca powołuje się na zasadach 
określonych w art.26 ust.2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP. 
 
Jeżeli dany rodzaj i zakres części zamówienia ma zostać powierzony do realizacji podwykonawcy, na 
zasoby, którego Wykonawca nie będzie się powoływał na zasadach określonych w art. 26 ust.2b 
ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust.1 ustawy pzp, wówczas nazwy (firm) takiego Podwykonawcy nie podaje się  
 
 
 
_______________     ___________________________ 
miejscowość, data     podpisy osób wskazanych w dokumencie 
       uprawnionym do występowania w obrocie 
       prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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Załącznik nr 6 do specyfikacji  (Projekt)  
 

UMOWA nr MSZ.ZP.........../2015.  
 
Zawarta w dniu ..............2015  r. pomiędzy: 

SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym  z siedzibą w Częstochowie przy  

ul. Mirowskiej 15, 42 – 200 Częstochowa  

NIP: 949-17-63-544;  REGON: 151586247   KRS: 000002 6830 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora   Wojciecha Koniecznego  

zwany dalej „ZAMAWIAJ ĄCYM” 
 
a 
...................................................................................................................................... 
REGON: ................................ NIP:....... ..............  KRS ................................................ 
 
reprezentowaną przez: ............................................................................................ 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawc ą. 
 

 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907   
późn. zmianami) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia............ 
2015 r. pod nr ...........................  
 

§ 1. 
 

1. Przedmiotem umowy jest Wymiana dwóch dźwigów szpitalnych w Miejskim 
Szpitalu Zespolonym w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 w ramach zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja d źwigów szpitalnych w obiektach 
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cz ęstochowie – I etap„  

2. Zakres prac obejmuje: wymianę dwóch dźwigów szpitalnych w Miejskim Szpitalu 
Zespolonym w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, tj. demontaż istniejących 
dźwigów oraz dostawę i montaż dźwigów ze sterowaniem mikroprocesorowym 
wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano instalacyjnych szybu 
i maszynowni wind oraz opracowanie dokumentacji projektowej powykonawczej 
wymienionych dźwigów i odbiór dozorowy (opłacenie kosztów odbioru i rejestracji 
dźwigu). 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do umowy. 
 

§ 2. 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, 
terminie do 5 dni od zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
uwzględniającego wykonanie wszystkich robót objętych szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w paragrafie 1 ust. 3 umowy. 
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2. Zaoferowane dźwigi muszą być fabrycznie nowe oraz muszą spełniać wszystkie 
wymogi obowiązujących norm i spełniać aktualne wymagania techniczne, 
przepisy BHP, p. poż. oraz posiadać wymagane tymi przepisami atesty, które 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. 

3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązujący mi przepisami, normami 
oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

 
§ 3. 

 
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych powinny 
spełniać wymogi polskich przepisów, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
 

§ 4. 
 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe, które odpowiadać będzie wartości całego 
zakresu przedmiotu umowy. 

2. Wartość przedmiotu umowy ustala się zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik do 
niniejszej umowy, na kwotę w wysokości: 
1) cenę brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości ....................zł. 

(słownie złotych: ....................................................................................... ). 
2) w tym podatek VAT w wysokości...%, tj. .........................słownie złotych:  
3) cenę netto w wysokości .......................słownie złotych: .................................. 

3. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty robót i dostaw niezbędnych do 
prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające wprost 
z dokumentów wchodzących w skład opisu przedmiotu zamówienia, jak również 
koszty robót dostaw w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można 
wykonać prawidłowego zamówienia. 

 
§ 5. 

 
1. Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie 

faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze przedmiotu umowy, 
potwierdzonym protokołem końcowym odbioru robót, o którym mowa w § 9 
niniejszej umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 60 dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy 
czym za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny 
od pracy, to płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym 
dniu. 

3. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, 
Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw i robót 
objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za 
wykonany przedmiot umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości 
ustawowej. 

4. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane 
bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu 
wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie 
zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie 
zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też 
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faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana 
wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje 
w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę 
oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw 
z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej 
firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie 
indziej niesklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną. 
Zakaz opisany w zdaniu poprzednim nie wyłącza udzielenia pełnomocnictwa 
procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu do występowania przed sądami 
powszechnymi. 

5. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie poprzednim 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 
umownej w wysokości 10 % od wartości brutto zamówienia wskazanej w § 4 ust. 2 
niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, 
co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

6. Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez 
Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania 
zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego 
oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez 
Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. 

 
§ 6. 

 
Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają ..........tygodni od dnia 
podpisania umowy. 

§ 7. 
 

1. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego 
pełnić będzie: Piotr Kaczmarczyk - Kierownik Sekcji Remontowo - Inwestycyjnej 
Zamawiającego. 

2. Kierownik Sekcji Remontowo-Inwestycyjnej Zamawiającego upoważniony jest do 
nadzorowania i kontrolowania procesu inwestycyjnego w szczególności w zakresie 
terminów wykonania, kosztów i standardów jakościowych zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia, dokonywania odbiorów częściowych, odbioru 
końcowego, rozliczania i sprawdzania faktur, sprawdzania dokumentów 
odbiorowych. 

3. Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją umowy w sprawach demontażu 
istniejących dźwigów oraz dostawą i montażem dźwigów ze sterowaniem 
mikroprocesorowym wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano 
instalacyjnych szybu i maszynowni wind oraz opracowanie dokumentacji 
projektowej powykonawczej wymienionych dźwigów i odbiór dozorowy sprawować 
będą: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................. 
......................................................................................................................... 

4. Wymienieni powyżej przedstawiciele działający w imieniu Wykonawcy będą 
osobami wskazanymi w Załączniku nr .... do SIWZ, które zostały przedstawione 
w ofercie przetargowej. 

5. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób przedstawionych w ofercie 
przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 
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6. W przypadku zmiany osób wymienionych w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu, 
nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania 
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla danej funkcji. 

7. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa 
w ust. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich 
obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie 
nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

 
§ 8. 

 
1. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. 

Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 
Wykonawca zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie 
przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany 
podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, w szczególności 
niezgodnie z niniejszą umową oraz z obowiązującymi w tej materii przepisami. 

3. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy, a przysługujące podwykonawcy 
na podstawie umów lub umowy zawartej z Wykonawcą, nie mogą być 
przedmiotem jakiejkolwiek czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela 
Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 
podmiotu tworzącego i wyczerpaniu trybu określonego w art. 54 ust. 5 ustawy 
z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). 

4. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej 
umowy a przysługujące podwykonawcy na podstawie umów lub umowy zawartej 
z Wykonawcą nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 
do 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiejkolwiek innej czynności prawnej lub 
faktycznej zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z 
realizacji niniejszej umowy. 

 
§ 9. 

 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego 

przedmiotu umowy, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. 
2. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia końcowego odbioru przedmiotu 

umowy, w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu 
gotowości do odbioru. 

3. Data podpisania protokołu końcowego przez UDT oraz przedstawiciela 
Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

4. Razem z protokołem odbioru końcowego odbioru robót, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu : 

1) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, gwarancje na materiały i urządzenia 
oraz inne dokumenty, objęte szczegółowym przedmiotem zamówienia, 
pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

2) oświadczenie Przedstawiciela Wykonawcy o zgodności wykonania przedmiotu 
umowy ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz 
z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa. 

 
§10 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 1 rok licząc od dnia 
odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 
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2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi 
zostanie rozszerzona przez udzielenie 3.letniej gwarancji za wady fizyczne 
każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego 
całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które producenci udzielają 
innej gwarancji, lecz nie krócej niż 2 lata od daty odbioru końcowego całego 
przedmiotu zamówienia umowy. 

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny 
w terminie do 7 dni licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca zapewni autoryzowaną 
bezpłatną obsługę serwisową wymienionych dźwigów i windy osobowej przez 
uprawnioną jednostkę – przez 24 godziny na dobę, w tym również w dni wolne 
od pracy i święta. 

5. Każdy dzień przestoju dźwigów lub windy spowodowany ich niesprawnością, 
przedłuża okres obowiązywania gwarancji. 

6. Czas przystąpienia serwisu do usunięcia awarii, od chwili telefonicznego 
zgłoszenia potwierdzonego na piśmie nie może być dłuższy niż 3 godziny. 
Usunięcie awarii następować będzie w ciągu 1 doby od telefonicznego 
zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ustępu 6 niniejszego 
paragrafu. 

7. W przypadku przeprowadzenia dwóch kolejnych napraw dźwigów lub windy 
w okresie gwarancji, a nie wynikających z winy Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego urządzenia (podzespołu) dźwigu lub 
windy na nowe, wolne od wad. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 
wady powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji przez Zamawiającego, 
a w szczególności postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi. 

8. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie gwarancyjnym ponosi 
Wykonawca. 

§ 11. 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
okolicznościach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zwarcia umowy -odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych 
przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 
na piśmie, 

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni. 
4) Wykonawca realizuje zamówienie wadliwe, niezgodnie z warunkami przetargu, 

stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia 
Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 2) -4) 
niniejszego paragrafu, winno nastąpić na piśmie, w terminie 3 dni od powzięcia 
wiadomości o przyczynach odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego 
paragrafu, w ciągu 3 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy, Wykonawca sporządzi, przy udziale Zamawiającego, protokół 
inwentaryzacji z realizacji robót będących w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia od umowy. 

4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności 
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wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 
ust 1 i 3 ustawy: 
1) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana 

wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy 
skutkująca sukcesją generalną. 

2) zmiany wynikające z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy 
zapisami umowy, a treścią oferty i/lub SIWZ. 

3) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot 
i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy i/lub 
Zamawiającego skutkująca niemożnością realizacji przedmiotu umowy. 

4) zamawiający przedłuży termin realizacji przedmiotu umowy na uzasadniony 
wniosek Wykonawcy, jeśli konieczność przedłużenia wynikać będzie 
z powodu wystąpienia siły wyższej lub innych obiektywnych, uzasadnionych 
i nie dających się przewidzieć przyczyn. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa 
wyżej winien wpłynąć do Zamawiającego w terminie do 3 dni od daty 
wystąpienia określonych w niniejszym punkcie zdarzeń. 

5) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zaszły 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

6) zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

7) zmiany wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne 
dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu 
przedmiotu zamówienia. 

5. Powyższe wskazane zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem 

 
§ 12. 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej wymienionych 

przypadkach i wysokości: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego, określonego w § 4 niniejszej umowy, 

2) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 1% 
wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 niniejszej umowy, za każdy 
dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – 
w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad, 

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji 
– w wysokości1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 niniejszej 
umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad, 

5) za opóźnienie w wykonaniu czynności, o których mowa w paragrafie 10 ust. 
6 niniejszej umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy 
dzień opóźnienia, 

2. Kary umowne płatne będą w ciągu 7 dni od daty wystawienia przez 
Zamawiającego noty obciążeniowej obejmującej naliczaną karę umowną. 

3. Zamawiający ma prawo potrąceń kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1), 
2) i 3) niniejszego paragrafu, z wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 

4. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej 
wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych. 
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§ 13. 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
kwotę 400.000,00 zł. (czterysta tysięcy). 

2. Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi Zamawiającemu kopie polisy 
ubezpieczeniowej. 

 
§ 14. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie 
odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, 
w tym: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny. 

 
§ 15. 

Ewentualne spory, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 16. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 7 do specyfikacji  
INFORMACJA  

o przynale żności Wykonawcy do grupy kapitałowej lub braku takiej 
przynale żności 

 

Na podstawie art. 26 ust. 2d w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.),  
 

Przyst ępując do post ępowania w sprawie zamówienia publicznego 
prowadzonego pod nazw ą: 
 

„Modernizacj ę dźwigów szpitalnych w obiektach Miejskiego 
Szpitala Zespolonego w Cz ęstochowie ” 

 
Ja ni żej podpisany: ……………………………………………………………………….... 

(podać imię nazwisko) 

działaj ąc w imieniu i na rzecz  
……………………………………………………............................................................. 

 (nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców) 
  
Informuj ę, że nie nale żę/ nie nale żymy do grupy kapitałowej *, (w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. Nr 50, poz. 331, 
z poźn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych* 
 
Informuj ę, że należę/należymy do grupy kapitałowej  **, (w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. Nr 50, poz. 331, z poźn. zm.), 
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych* i w załączeniu 
przekazuję listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.** 
 
 
* niepotrzebne skre ślić 
** do informacji załączyć pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Uwaga:  
Zgodnie z art. 24b ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca się do Wykonawcy 
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 
pkt 5 ww. ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki 
wykluczenia Wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, ustawy Prawo zamówień 
publicznych istniejących  między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz 
przestyganie zasad uczciwej konkurencji. 
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy Zamawiający wyklucza z postępowania o udzieleniu 
Wykonawcę, który nie złoży wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 
ust. 2d ww. ustawy 
 
......................................, dnia……………… 

…………………...........…………………… 
(podpis i pieczęć osób uprawnionych do 
reprezentacji lub posiadających pełnomocnictwo) 
 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej musi zostać złożone 
odrębnie przez wszystkich konsorcjantów, 
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Załącznik Nr 8 do specyfikacji  

pieczęć adresowa Wykonawcy 

 
Nazwa Wykonawcy:  ................................. .................................................................... 
Adres Wykonawcy:   ................................ ..................................................................... 
tel. ............................. faks ........... ....................  e-mail ...................... .......... 

 

WYKAZ WYKONANYCH /WYKONYWANYCH DOSTAW 
(Oświadczenie Wykonawcy) 

 
 
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, zostały/są przez nas wykonane/ wykonywane niżej wymienione dostawy (co 
najmniej jedna dostawa), odpowiadająca przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości na 
kwotę nie mniejszą niż ……………….zł brutto. 

 
 

Przedmiot 
dostawy 

Początek  
realizacji 

od 

Koniec  
realizacji 

do 

Nazwa, adres  
Zamawiającego 

Wartość 
zrealizowanego 

zamówienia 

Dokument 
potwierdzający* 

Str. Nr 
 
 

     

 
 

     

 
 
*Należy dołączyć ponumerowane dokumenty potwierdzające, że zamówienie zostało 
wykonane lub są wykonywane należycie (np. listy referencyjne) – oryginały lub kopie. 
 
 
albo 
inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego dostawy wskazane 
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
dowodów, o których mowa powyżej. 

 

..........................................., dnia ............... 2015 r. 

 
…………………………………………… 
pieczątka i podpis upoważnionej osoby (osób) 
do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 9 do specyfikacji  

WYKAZ OSÓB, 
KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA   

I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
spełniaj ących wymagania okre ślone specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia 
 
 
Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................... 
Adres Wykonawcy: ....................................................................................................... 
tel. .................... faks ......................   e-mail ............................................. 
 
My niżej podpisani oświadczamy, iż w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyły 
następujące osoby: 

Rodzaj specjalno ści 

Imię i nazwisko osób , które b ędą 
uczestniczy ć w realizacji zamówienia  
(należy wpisać podstawę dysponowania 
osobą np.: umowa o pracę, umowa zlecenie, 
umowa dzieło, zobowiązanie innych 
podmiotów do oddania osoby do dyspozycji 
wykonawcy*) 

Numer uprawnie ń wraz z ich 
szczegółowym zakresem, data 

wydania uprawnie ń, nazwa 
organu, który je wydał 

 
Uprawnienia do wytarzania 
i montażu wydane przez 
UDT 
 

 

 

 

 

UWAGA*: 
 
W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolny ch do wykonania zamówienia innych 
podmiotów, zobowi ązany jest udowodni ć zamawiaj ącemu, i ż będzie nimi dysponował, tj. musi 
przedstawi ć pisemne zobowi ązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji ty ch osób 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedm iotu niniejszego zamówienia. 
 
W przypadku osób fizycznych oraz osób prowadz ących samodzieln ą działalno ść należy do 
oferty doł ączyć:  
- pisemne zobowi ązanie tych osób do podj ęcia si ę pełnienia okre ślonej funkcji w okresie 

wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia lub 
- inny dokument (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło ) wykazuj ący, że wykonawca b ędzie 

dysponował w/w osobami przy wykonywaniu przedmiotow ego zamówienia. 
 
 

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

 
..................................................................... 
Podpisy osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik Nr 10 do specyfikacji  
 

ZOBOWIĄZANIE  *) 
 
Nazwa Podmiotu składającego obowiązanie:  ............................................................. 
........................................................................................................................................ 
Adres: ......................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
Nr telefonu do kontaktów: ………....… Nr faksu do kontaktów: ............................... 

Działając na podstawie art. 26 ust. 2b  i art. 26 ust.2e ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póżn. zm.), 
oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania Wykonawcy, który składa ofertę: 

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

(Nazwa Wykonawcy składającego ofertę) 
 

………………………………………………………………………………………………… 
(Adres Wykonawcy) 

 
 
do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie**) 
 
□  wiedzy i doświadczenia  
□  osoby zdolne do wykonania zamówienia   
□  sytuacji finansowej lub ekonomicznej  
 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia oraz 
ponoszenia odpowiedzialności solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego 
powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie 
tych zasobów nie ponosimy winy  
 
Proszę wskazać poniżej formę zaangażowania w wykonanie zamówienia. Dokładnie 
opisać faktyczne zaangażowanie podmiotu trzeciego przy realizacji zamówienia): 
……………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..…… 
 
...................................................... 

(Miejscowość i data) 
 

……....………………………………………… 
Pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej 
oddającej do dyspozycji zasoby 

 
UWAGA:  
 
Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres 
zobowiązania podmiotu trzeciego, określać czego konkretnie dotyczy zobowiązanie 
oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. Tylko taki 
sposób, poprzez jednoznaczne określenie w pisemnym zobowiązaniu podmiotu 
trzeciego, w jakich okolicznościach i jak będzie możliwe korzystanie z przez 
Wykonawcę z jego zasobów, może nastąpić udowodnienie Zamawiającemu przez 
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ubiegającego się o zamówienie Wykonawcę posiadania (w przypadku uzyskania 
zamówienia) prawa do faktycznego rozporządzania zasobami podmiotu trzeciego 
niezbędnymi do realizacji tego zamówienia.  
 
W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane 
z podmiotem ich udzielającym, niemożliwie do samodzielnego obrotu i dalszego 
udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki 
dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu 
w wykonaniu zamówienia.  
 
 
 
 
  *) wypełnić i załączyć do oferty jeśli dotyczy. 
**) wybrać właściwe (zaznaczyć znakiem ,,X”) 
 

 

 
 


