Poznań, 25.04.2019 roku
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W POZNANIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)
Dostawa, montaż i uruchomienie nowej windy osobowej w budynku głównym oraz modernizacja windy towarowej do
standardu windy towarowo-osobowej w budynku łączności Komedy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, położonych
przy ul. Kochanowskiego 2a
Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro
numer sprawy ZZP-2380-30/2019

Zamawiającym jest: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Adres: 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A
Adres URL: http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/
Adres e-mail: przetargi@po.policja.gov.pl
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
Telefon: 61/841 27 43
Fax: 61/841 27 44
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
w sprawach procedury: Piotr Zasieczny
w zakresie przedmiotu zamówienia: Tomasz Kicza
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I.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie
zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej w dalszej części SIWZ „uPzp” oraz przepisami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowej windy osobowej w budynku głównym oraz
modernizacja windy towarowej do standardu windy towarowo-osobowej w budynku łączności Komedy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu, położonych przy ul. Kochanowskiego 2a.

II.2

Zamówienia zostało podzielone na dwie części
II.2.1 Część nr 1 „Winda osobowa”. Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest dostawa, montaż i uruchomienie
nowej windy osobowej w budynku głównym Komedy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu położonym przy
ul. Kochanowskiego 2a. Zakres prac w szczególności obejmuje:
II.2.1.1 dostawę windy osobowej z instalacjami oświetleniowymi, sterowniczymi, sygnalizacyjnymi
i zabezpieczeniami oraz maszynownią wraz z montażem i uruchomieniem w istniejącym szybie, po
wykonaniu w nim prac adaptacyjnych;
II.2.1.2 wykonanie oznakowań, napisów i instrukcji;
II.2.1.3 wykonanie prób ruchowych windy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
II.2.1.4 udział wykonawcy w badaniach windy dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego;
II.2.1.5 wykonanie dokumentacji rejestracyjnej windy i uzgodnienie jej z Urzędem Dozoru Technicznego;
II.2.1.6 przeprowadzenie przez wykonawcę szkolenia dla 4 pracowników Zamawiającego po odbiorze
windy przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie uwalniania osób uwięzionych w kabinie windy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 został określony w załączniku nr 6A do SIWZ.
II.2.2 Część nr 2 „Winda towarowo-osobowa”. Przedmiotem zamówienia w części nr 2 jest modernizacja windy
towarowej do standardu windy towarowo-osobowej w budynku łączności Komedy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu, położonego przy ul. Kochanowskiego 2a. Zakres prac w szczególności obejmuje:
II.2.2.1 modernizację windy towarowej na windę towarowo - osobową, której zakres obejmuje;
- wymianę kabiny na nową, wyposażoną w drzwi automatyczne i panel sterowania,
- wymianę osprzętu elektrycznego i kaset wezwań,
- wymianę ręcznie zamykanych drzwi szybowych na automatyczne o podobnej szerokości,
- wymianę olinowania,
- wykonanie regeneracji napędu dźwigu oraz wymianę koła ciernego wciągarki,
- wykonanie korekty prowadnic,
- wyposażenie istniejącego napędu dźwigu w układ falownikowy, który nie może być
zintegrowany z płytą główną sterowania,
II.2.2.2 wykonanie oznakowań, opisów i instrukcji;
II.2.2.3 wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i uziemienia;
II.2.2.4 wykonanie prób ruchowych windy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
II.2.2.5 udział wykonawcy w badaniach windy dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego;
II.2.2.6 wykonanie dokumentacji rejestracyjnej windy i uzgodnienie jej z Urzędem Dozoru Technicznego;
II.2.2.7 przeprowadzenie przez wykonawcę szkolenia dla 4 pracowników Zamawiającego po odbiorze
windy przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie uwalniania osób uwięzionych w kabinie windy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 został określony w załączniku nr 6B do SIWZ.
Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca robót w dniu 30.04.2019 r. w godz. 10:00-12:00 po
uprzednim (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) powiadomieniu pocztą elektroniczną na adres
przetargi@po.policja.gov.pl o zamiarze jej przeprowadzenia.

II.3

Kody CPV – 42416100-6, 50531400-0.

II.4

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę do jednej albo dwóch części.

II.5

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.6

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPzp.

II.7

Rozliczenia między Zamawiającym, a wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN),
z wyłączeniem walut obcych.

II.8

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób biorących udział w wykonaniu zamówienia.
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II.8.1
II.8.2
II.8.3
II.8.4

II.8.5
II.8.6

III.

W trakcie realizacji umowy wykonawca oraz podwykonawcy zobowiązani są zatrudniać na umowę o pracę
wszystkie osoby wykonujące prace związane z montażem i uruchomieniem wind oraz dostosowaniem
instalacji elektrycznej.
Wykonawca nie później niż w dniu rozpoczęcia prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia
zobowiązany będzie złożyć osobie, o której mowa w § 7 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ)
oświadczenia o zatrudnieniu danego pracownika na podstawie umowy.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt. II.8.2 winno zawierać co najmniej imię i nazwisko zatrudnionego
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości związanych z zatrudnieniem na podstawie umowy
o pracę danego pracownika, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy złożenia w terminie 3 dni
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub dokumentów
potwierdzających jego zgłoszenie do ubezpieczeń: społecznego i zdrowotnego.
W przypadku, gdy w sposób niezawiniony przez Wykonawcę ustanie stosunek pracy z osobą bądź osobami
o których mowa w pkt. II.8.1, Wykonawca może zastąpić tą osobę lub te osoby tylko osobą lub osobami
zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę.
W przypadku powierzenia wykonania robót określonych w pkt. II.8.1 osobom niezatrudnionym na podstawie
umowy o pracę, Zamawiający naliczy wykonawcy karę, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt. 5 projektu umowy,
oraz może odstąpić od umowy i naliczyć karę, o której mowa § 13 ust. 1 pkt. 11 projektu umowy (załącznik nr
5 do SIWZ).

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – liczony od dnia podpisania umowy:
III.1

dla części nr 1 „Winda osobowa” do dnia 15.11.2019 r.;

III.2

dla części nr 2 „Winda towarowo-osobowa” do dnia 15.11.2019 r.

IV.

OFERTA I INNE WYMAGANE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu jest zobowiązany złożyć nie później niż w dniu upływu terminu
składania ofert, dokumenty i oświadczenia określone w pkt. IV.1 - IV. 6.
IV.1

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej odpowiednio w załączniku nr 1 do SIWZ, który
winien być złożony w formie oryginału.

IV.2

Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy:
IV.2.1 ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca,
IV.2.2 ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna
wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców
w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla
ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego
z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

IV.3

Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi
wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, które winno być złożone w formie
oryginału.

IV.4

Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi
wstępne potwierdzenie, że wykonawca, inny podmiot na którego zasoby wykonawca powołuje się w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub podwykonawca nie będący innym podmiotem, nie
podlegają wykluczeniu, które winno być złożone w formie oryginału.

IV.5

Dokument potwierdzający wniesienie wadium. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w jednej z form
określonych w pkt. VII.2.2 - VII.2.5, dokumenty te winny być złożone w formie oryginału.

IV.6

Jeżeli w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca polega na zasobach innego podmiotu,
zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia, o którym mowa w pkt. V.6.1, o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ, które winno być złożone
w formie oryginału.

Zamawiający zastosuje procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 uPzp, tj. najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

V.1

Dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia poniższych
dokumentów będzie zobowiązany wykonawca którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako
najkorzystniejsza.

V.2

Zdolność zawodowa w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia:
Minimalny poziom warunku

Dokument potwierdzający spełnianie warunku

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności V.2.3
zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże że
będzie dysponował:
V.2.1 w przypadku składania oferty do części nr 1
„Winda osobowa”:
V.2.1.1 1 osobą posiadającą:
- kwalifikacje
uprawniające
do
wykonywania pracy na stanowisku
dozoru
i
eksploatacji
w zakresie obsługi, konserwacji,
remontów i montażu urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych o
napięciu znamionowym do 1 kV,
elektrycznych pomiarów ochronnych do
1 kV w zakresie skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej
i rezystancji izolacji, potwierdzone
aktualnym świadectwem kwalifikacji
w wymaganym zakresie,
- uprawnienia do konserwacji dźwigów
w kategorii I oraz uprawnienia do
konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego
i
elektrycznego
dźwigów kategorii
M I i E I,
potwierdzone
aktualnym
zaświadczeniem kwalifikacyjnym;
V.2.1.2 4 osobami z których każda musi
posiadać:
- kwalifikacje
uprawniające
do
wykonywania pracy na stanowisku
eksploatacji w zakresie obsługi,
konserwacji, remontów i montażu
urządzeń,
instalacji
i
sieci
elektroenergetycznych o napięciu
znamionowym do 1 kV, elektrycznych
pomiarów ochronnych do 1 kV
w zakresie skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej i rezystancji
izolacji,
potwierdzone
aktualnym
świadectwem
kwalifikacji
w wymaganym zakresie,
- uprawnienia do konserwacji dźwigów
w kategorii I oraz uprawnienia do
konserwacji w zakresie wyposażenia
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mechanicznego
i
elektrycznego
dźwigów kategorii
M I i E I,
potwierdzone
aktualnym
zaświadczeniem kwalifikacyjnym;
V.2.2 w przypadku składania oferty do części nr 2
„Winda towarowo-osobowo”:
V.2.2.1 1 osobą posiadającą:
- kwalifikacje
uprawniające
do
wykonywania pracy na stanowisku
dozoru
i
eksploatacji
w zakresie obsługi, konserwacji,
remontów i montażu urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych o
napięciu znamionowym do 1 kV,
elektrycznych pomiarów ochronnych do
1 kV w zakresie skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej i rezystancji
izolacji,
potwierdzone
aktualnym
świadectwem
kwalifikacji
w wymaganym zakresie,
- uprawnienia do konserwacji dźwigów
w kategorii I oraz uprawnienia do
konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego
i
elektrycznego
dźwigów kategorii
M I i E I,
potwierdzone
aktualnym
zaświadczeniem kwalifikacyjnym;
V.2.2.2 4 osobami, z których każda musi
posiadać:
- kwalifikacje
uprawniające
do
wykonywania pracy na stanowisku
dozoru
i
eksploatacji
w zakresie obsługi, konserwacji,
remontów i montażu urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych
o napięciu znamionowym do 1 kV,
elektrycznych pomiarów ochronnych do
1 kV w zakresie skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej
i rezystancji izolacji, potwierdzone
aktualnym świadectwem kwalifikacji
w wymaganym zakresie,
- uprawnienia do konserwacji dźwigów
w kategorii I oraz uprawnienia do
konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego
i
elektrycznego
dźwigów kategorii
M I i E I,
potwierdzone
aktualnym
zaświadczeniem kwalifikacyjnym.
W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę do obu części,
w celu spełnienia warunku musi wykazać, że będzie
dysponował osobami w łącznej ilości wymaganej dla
każdej z części zamówienia, określonych pkt. V.2.1 i V.2.2
V.3

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. V.2 może polegać na zdolności
zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. V.4.

5

numer sprawy ZZP-2380-30/2019
V.4

Wykonawca, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej, o której mowa
w pkt. V.2 może polegać na zdolnościach podmiotu trzeciego, pod warunkiem, że podmioty te będą realizować
zamówienie lub jego część.

V.5

Zamawiający będzie oceniać, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym celu:
V.5.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych, o których mowa w pkt. V.2. innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i
jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego do udzielenia wykonawcy odpowiedniego zasobu, wskazywać jego
rodzaj oraz okres na jaki odpowiedni zasób zostanie udzielony, a także charakter stosunku jaki będzie łączył
wykonawcę z innym podmiotem - treść zobowiązania określa załącznik nr 4 do SIWZ.
V.5.2 Zamawiający również w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, może żądać także dokumentów, które określają w szczególności:
V.5.2.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
V.5.2.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
V.5.2.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
V.5.2.4 czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

VI.

PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA

VI.1

Dokumentów i oświadczeń o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia poniższych
dokumentów i oświadczeń będzie zobowiązany wykonawca, którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego
jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem dotyczącym oświadczeń, o których mowa w IV.4 oraz pkt. VI.2.

VI.2

Każdy wykonawca, który złoży ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp zobowiązany jest, złożyć Zamawiającemu oświadczenie o którym
mowa w pkt. VI.3.13 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

VI.3

Zamawiający wykluczy każdego wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone
w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz w ust. 5 uPzp.
Podstawa wykluczenia

Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia

Art. 24 ust. 1 pkt. 12 uPzp - Zamawiający wykluczy VI.3.1
wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia.
Art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 1 i pkt. 2 lit.
a) uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, będącego
osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art.
218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(t.j.- Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.) lub art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j .Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa
w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
c) skarbowe,
6

VI.3.2

Dokumenty określone w pkt. V.2.3.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
potwierdzającą, że osoba ta nie została
skazana
za
przestępstwa
określone
w art. 24 ust. 1 pkt 13 uPzp oraz nie została
skazana na karę aresztu za wykroczenia
określone w art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
dniem składania ofert.
Przedmiotową informację z KRK dotyczącą również
innego podmiotu lub podwykonawcy będących osobami
fizycznymi, wykonawca będzie zobowiązany złożyć
w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego
podmiotu lub w ofercie wskazał podwykonawcę.

numer sprawy ZZP-2380-30/2019
d) po którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012
r., poz. 769)
- jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia określonych w lit. a)-c), oraz jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia
określonej w lit. d), chyba, że w danym wyroku został
określony inny okres wykluczenia.
Art. 24 ust. 1 pkt. 14 z uwzg. art. 24 ust. 1 pkt. 13 oraz art.
24 ust. 7 pkt. 1 i pkt. 2 lit. a) uPzp - Zamawiający wykluczy
wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu
zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art.
218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j.
- Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.) lub art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012
r., poz. 769)
- jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia określonych w lit. a)-c), oraz jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia
określonej w lit. d), chyba, że w danym wyroku został
określony inny okres wykluczenia.

VI.3.3

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
dotyczącą osób, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 14 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 6 uPzp,
potwierdzająca odpowiednio, że nie zostały
one skazane za przestępstwa określone
w art. 24 ust. 1 pkt 13 uPzp oraz, że nie
zostały skazane na karę aresztu za
wykroczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt. 5
uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed dniem składania oferty.
Przedmiotową informację z KRK dotyczącą również
innego podmiotu lub podwykonawcy będących osobami
prawnymi, wykonawca będzie zobowiązany złożyć
w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego
podmiotu lub w ofercie wskazał podwykonawcę.

Art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. b) VI.3.4
uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego
wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, chyba, że wykonawca, dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w VI.3.5
którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej
z podstaw wykluczenia stała się ostateczna.
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Oświadczenie o braku wydania wobec
wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej
decyzji
administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku
lub
decyzji
- dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami
lub
zawarcie
wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności.
Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z
opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.).

numer sprawy ZZP-2380-30/2019
Przedmiotowe oświadczenia innego podmiotu lub
podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć
w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego
podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub w oświadczeniu, w ofercie
wskazał podwykonawcę.
W przypadku, gdy wykonawca, inny podmiot lub
podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą
w formie spółki cywilnej, oświadczenia winny dotyczyć
zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników.
Art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - Zamawiający wykluczy VI.3.6
wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd
przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub
który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4.

Art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - Zamawiający wykluczy VI.3.7
wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4.

Art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - VI.3.8
Zamawiający wykluczy wykonawcę, który bezprawnie
wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące
dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4.

Art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - Zamawiający wykluczy VI.3.9
wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o
świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4.

Art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - VI.3.10 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4.
Zamawiający wykluczy wykonawcę, który z innymi
wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie
konkurencji
między
wykonawcami
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
Art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 4 uPzp - VI.3.11 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Zamawiający wykluczy wykonawcę będącego podmiotem
potwierdzającą, że wobec wykonawcy sąd nie
zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28
28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
października 2002 r. o odpowiedzialności
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
Dz. U. z 2019 r., poz. 628), jeżeli nie upłynął okres, na jaki
pod groźbą kary, wystawioną nie wcześniej niż
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numer sprawy ZZP-2380-30/2019
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się
6 miesięcy przed dniem składania oferty.
o zamówienia publiczne.
Przedmiotową informację dotyczącą również innego
podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie
zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na
zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał
podwykonawcę.
Art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 5 uPzp Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego
orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął
okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne.

VI.3.12 Oświadczenie o braku orzeczenia wobec
wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Przedmiotowe oświadczenie innego podmiotu lub
podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć
w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego
podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub
w ofercie wskazał
podwykonawcę.

Art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp - Zamawiający wykluczy VI.3.13 Oświadczenie o przynależności albo braku
wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy
przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
kapitałowej - w przypadku przynależności do
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. - Dz. U.
tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
informacje potwierdzające, że powiązania
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między
z innym wykonawcą nie prowadzą do
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - Zamawiający wykluczy
wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 498).

VI.3.14 Odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.
Przedmiotowy odpis dotyczący również innego podmiotu
lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany
złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego
podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał
podwykonawcę.
Uwaga:
Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww.
dokumentów w przypadku gdy w oświadczeniu,
o którym mowa w pkt. IV.4 wskaże ich dostępność
w formie elektronicznej pod określonym adresem
internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy
danych. Zamawiający pobierze samodzielnie z tej
baz danych ww. dokument.

Art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - VI.3.15 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4.
Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w sposób
zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy
wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia
będącego podstawą wykluczenia.
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numer sprawy ZZP-2380-30/2019
Art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy VI.3.16 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4.
wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 14 uPzp, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach
określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 uPzp z:
a) Zamawiającym,
b) osobami
uprawnionymi
do
reprezentowania
Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa
w art. 17 ust. 2a uPzp
- chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po
stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - VI.3.17 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4.
Zamawiający wykluczy wykonawcę, który z przyczyn
leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie
wykonał w istotnym stopniu wcześniej umowę w sprawie
zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4
uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od
dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia.
Art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzg. art. 24 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 24
ust. 7 pkt. 3 lit. c uPzp - Zamawiający wykluczy
wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego
prawomocnie skazano za, wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli
za jego popełnienie wymierzono karę aresztu,
ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż
3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
odpowiednio uprawomocnienia się wyroku, chyba, że
w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia.

VI.3.18 Oświadczenie wykonawcy o braku wydania
prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub
grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust.
5 pkt. 5 uPzp.
Przedmiotowe oświadczenie innego podmiotu lub
podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć
w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego
podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał
podwykonawcę.

Art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzg. art. 24 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 24
ust. 7 pkt. 3 lit. c uPzp - wykonawcę, jeżeli urzędującego
członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika
lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia
wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych,
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio
uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczeni

VI.3.19 Oświadczenie wykonawcy o braku wydania
wobec osób, o których mowa art. 24 ust. 5
pkt. 6 uPzp prawomocnego wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie
określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp.
Przedmiotowe oświadczenie innego podmiotu lub
podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć
w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego
podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał
podwykonawcę.

.

Art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 lit. c uPzp - VI.3.20 Oświadczenie wykonawcy o braku wydania
Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego
wobec
niego
ostatecznej
decyzji
wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
administracyjnej o naruszeniu obowiązków
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa
prawa
ochrony
środowiska
lub
przepisów
ochrony
środowiska
lub
przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą
o zabezpieczeniu społecznym.
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decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli
nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia
stała się ostateczna.

Przedmiotowe oświadczenie innego podmiotu lub
podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć
w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego
podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał
podwykonawcę.

Art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - Zamawiający wykluczy VI.3.21 Zaświadczenie właściwego naczelnika
wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności
urzędu skarbowego potwierdzające, że
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
wykonawca nie zalega z opłacaniem
lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za
podatków, wystawione nie wcześniej niż
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
3 miesiące przed upływem terminu składania
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 uPzp,
ofert, lub inny dokument potwierdzający, że
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
organem podatkowym w sprawie spłat tych
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
grzywnami,
w
szczególności
uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
VI.3.22 Zaświadczenie
właściwej
terenowej
jednostki
organizacyjnej
Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo inny dokument potwierdzający, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
Przedmiotowe zaświadczenia dotyczące również innego
podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie
zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na
zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał
podwykonawcę.
W przypadku, gdy wykonawca, inny podmiot lub
podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą
w formie spółki cywilnej, ww. zaświadczenia lub inne
dokumenty, winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak
i każdego z jej wspólników.
VI.4

Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
VI.4.1 Jeżeli wykonawca, inny podmiot na sytuacji lub zdolnościach którego wykonawca polega w celu spełnienia
warunków w postępowaniu lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
VI.4.1.1
pkt VI.3.2, VI.3.3 i VI.3.11 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym
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VI.4.2

w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 uPzp, które winny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
VI.4.1.2
pkt VI.3.14, VI.3.21 i VI.3.22 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca, inny podmiot na sytuacji lub zdolnościach którego wykonawca polega w celu
spełnienia warunków w postępowaniu lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie, ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
VI.4.1.2.1
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, które winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
VI.4.1.2.2
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, które winny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca, inny podmiot na sytuacji lub zdolnościach którego wykonawca polega
w celu spełnienia warunków w postępowaniu lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie, ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w pkt. VI.4.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, innego podmiotu na sytuacji lub zdolnościach którego wykonawca polega w celu
spełnienia warunków w postępowaniu lub podwykonawcy wskazanego przez niego w ofercie, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby.

VI.5

Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. VI.3 i VI.4 sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany
będzie złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

VI.6

Zamawiający będzie badał, czy wobec:
VI.6.1
wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 uPzp;
VI.6.2
innego podmiotu na sytuacji lub zdolnościach którego wykonawca polega w celu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
i ust. 5 uPzp;
VI.6.3
podwykonawcy wskazanego w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 nie będącego innym podmiotem,
o którym mowa w pkt. VI.6.2, a także podwykonawcy zgłoszonego w trakcie realizacji zamówienia, nie
zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 uPzp

VI.7

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich zobowiązany będzie do złożenia
dokumentów określonych w pkt. VI.3.

VI.8

Jeżeli wobec innego podmiotu na zasoby którego powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. VI.3, Zamawiający będzie żądał, aby
wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
VI.8.1
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
VI.8.2
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli samodzielnie wykaże
sytuację finansową lub zdolności zawodowe.

VI.9

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy nie będącego innym podmiotem zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcy.

VII.

WADIUM

VII.1

Zamawiający wymaga wniesienia wadium:
VII.1.1 dla części nr 1 „Winda osobowa” w kwocie 4 000,00 zł;
VII.1.2 dla części nr 1 „Winda towarowo-osobowa” w kwocie 6 000,00 zł

VII.2

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:
VII.2.1 w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046
0413 9120 0000, z adnotacją „Wadium - ZZP-2380-30/2019 część nr …….”;
(w miejscu wykropkowanym należy wpisać liczbę odpowiadające numerowi danej części w postępowaniu)
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VII.2.2
VII.2.3
VII.2.4
VII.2.5

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

VII.3

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na okres nie krótszy niż okres związania ofertą.

VII.4

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
VII.4.1 wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25
ust. 1 uPzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, co powodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
VII.4.2 wykonawca, którego oferta została wybrana, jeżeli:
VII.4.2.1 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
VII.4.2.2 nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
VII.4.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie tego wykonawcy.

VIII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

VIII.1

Wszelkie oświadczenia i dokumenty inne niż wymienione w pkt. IV - VI oraz wnioski, zawiadomienia
i informacje należy formułować na piśmie i zgodnie z wyborem Zamawiającego, przekazywać drogą elektroniczną na
adres: przetargi@po.policja.gov.pl lub faksem na nr 61/841 27 44.

VIII.2

Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą
elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

VIII.3

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.

IX.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
X.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

X.1

Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

X.2

Zamawiający, żąda wskazania w ofercie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

X.3

Przygotowanie oferty
X.3.1 Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym.
X.3.2 Oferta musi być sporządzona zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w szczególności zawierać wszystkie
wymagane informacje, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.
X.3.3 Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami
ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie,
oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez pełnomocnika.
X.3.4 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.
X.3.5 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez wykonawcę lub osobę
uprawnioną do reprezentowania wykonawcy oraz spięte (zszyte, zbindowane itp.) w sposób trwały, który
wykluczy możliwość dekompletacji zawartości oferty.

X.4

Złożenie oferty.
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Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana:
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Sekcja ds. Zamówień Publicznych
ul. Dąbrowskiego 17A, 60-838 Poznań
oznakowana następująco:
ZZP-2380-30/2019 „Oferta – Windy KWP w Poznaniu”
Nie otwierać przed dniem 07.05.2019 r., do godz. 11:30
oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
X.5

Zmiana oferty.
Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej
następująco:
ZZP-2380-30/2019 „Zmiana oferty – Windy KWP w Poznaniu”
Nie otwierać przed dniem 07.05.2019 r., do godz. 11:30
Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz z ofertą
wykonawcy, który wprowadził zmianę, a zmiany w niej zawarte zostaną dołączone do oferty.

X.6

Wycofanie oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty
z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia). W przypadku przesłania tego
dokumentu za pomocą operatora pocztowego koperta winna być oznakowana:
ZZP-2380-30/2019 „Wycofanie oferty - Windy KWP w Poznaniu”

X.7

Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę złożoną po terminie.

XI.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

XI.1

Ofertę należy złożyć do 07.05.2019 roku, do godz. 11:00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds.
Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat.

XI.2

Otwarcie ofert odbędzie się 07.05.2019 roku o godz. 11:30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds.
Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A.

XII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

XII.1

Wykonawca obliczy cenę w oparciu o dane wynikające z dokumentacji wykonawczej – załącznik nr 6 do SIWZ.

XII.2

Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i winna obejmować Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera
wszelkie koszty związane z ostateczną realizacją zamówienia wynikające wprost z zakresu rzeczowego, a ponadto
wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności podatek VAT koszty materiałów
i urządzeń, dojazdu, transportu i użycia sprzętu, koszty testów, sprawdzeń, uruchomienia i montażu, utylizacji zużytych
części, opracowania dokumentacji technicznej windy w celu dopuszczenia jej do eksploatacji przez Urząd Dozoru
Technicznego oraz koszty, o których mowa w § 8 ust. 3 projektu umowy - załącznik nr 5 do SIWZ, sprawdzeń, badań
i odbiorów, a także koszty przeglądów, serwisowania i konserwacji urządzeń w okresie gwarancji lub rękojmi.
Koszty serwisowania, konserwacji i przeglądów urządzeń winny obejmować również koszty materiałów
eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia uprzednio wymienionych prac.

XII.3

Cena musi być wyrażona w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie
w odpowiednim miejscu formularza ofertowego.

XII.4

Cena może być tylko jedna.

XIII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

XIII.1

Kryteria oceny oferty:
XIII.1.1 Kryterium „Cena”, wspólne do obydwóch części, którego znaczenie wynosi 60 %.
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę dla danej części otrzyma 60 pkt.
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Obliczenie punktów w kryterium „Cena” dla pozostałych ofert złożonych do danej części zostanie dokonane
w oparciu o następujący wzór:
C = (C min / C x ) x 60
gdzie: C
C min
Cx
XIII.1.2

- liczba punktów w kryterium „Cena”
- najniższa cena spośród złożonych ofert
- cena oferty badanej

Kryterium „Okresy rękojmi i gwarancji”, wspólne do obydwóch części, którego znaczenie wynosi 20 %
Zaoferowany okres rękojmi na przedmiot umowy dla danej części nie może być krótszy niż 24 miesiące.
Zaoferowany okres gwarancji za wady w robociźnie oraz na zastosowane materiały i urządzenia dla danej
części nie może być krótszy niż 24 miesiące.
Obliczenie punktów w kryterium „Okresy rękojmi i gwarancji” dla danej części zostanie dokonane na
podstawie niżej określonych zasad.
Zaoferowanym w formularzu ofertowym dla danej części okresom gwarancji i rękojmi zostanie przyznana
liczba punktów zgodnie z poniższą tabelą.
Zaoferowany okres rękojmi
albo gwarancji w miesiącach
24-35
36-47
≥ 48

Liczba punktów
0
5
10

Następnie punkty uzyskane za poszczególne okresy rękojmi oraz gwarancji zostaną zsumowane zgodnie
z poniższym wzorem.
RG = R + G
gdzie: RG
R
G
XIII.1.3

- liczba punktów w kryterium „Okresy rękojmi i gwarancji”
- liczba punktów uzyskana za zaoferowany okres rękojmi
- liczba punktów uzyskana za zaoferowany okres gwarancji za wady w robociźnie oraz na
zastosowane materiały i urządzenia

Kryterium „Czas usunięcia awarii”, wspólne do obydwóch części, którego znaczenie wynosi 20 %.
Zaoferowany dodatkowy czas na usunięcie awarii, o których mowa w § 10 ust. 9 pkt. 2 projektu umowy załącznik nr 5 do SIWZ, nie może być dłuższy niż 168 godzin zegarowych.
Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy dodatkowy czas na usunięcie awarii dla danej części, otrzyma 20
pkt.
Obliczenie punktów w kryterium „Czas usunięcia awarii” dla danej części zostanie dokonane na podstawie
niżej określonych zasad.
Zaoferowanym w formularzu ofertowym dla danej części dodatkowemu czasowi na usunięcie awarii
zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z poniższą tabelą.
Dodatkowy czas na usunięcia
awarii
w godzinach zegarowych
168
144
120
96
≥72

XIII.2

Liczba punktów
0
5
10
15
20

Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach określonych w pkt. XIII.1 zostaną zsumowane zgodnie z poniższym
wzorem.
O = C + RG +U
gdzie: O
C
RG
U

XIII.3

-

łączna liczba punktów uzyskana we wszystkich kryteriach
liczba punktów uzyskana w kryterium „Cena”
liczba punktów uzyskana w kryterium „Okres rękojmi i gwarancji”
liczba uzyskana w kryterium „Czas usunięcia awarii”

Jeżeli dwie lub więcej ofert będzie miało taki sam bilans punktowy, Zamawiający jako najkorzystniejszą spośród tych
ofert uzna ofertę z najniższą ceną.
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XIII.4

Sposób oceny ofert.
Oferta niepodlegająca odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 uPzp, która uzyska największą liczbę punktów maksymalnie 100 - w oparciu o kryteria określone w pkt. XIII. 1, z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt. XIII.2, złożona
przez wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 uPzp,
zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01.

XIV.

AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje przeprowadzenia aukcji
elektronicznej.
XV.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum
zawierającą minimum następujące postanowienia:
określenie celu gospodarczego,
określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji przedmiotowego
zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,
dotyczącego solidarnej odpowiedzialności wszystkich wykonawców występujących wspólnie za wykonanie umowy,
zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
XVI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

XVI.2

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 5 % ceny oferty
brutto.

XVI.3

Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
XVI.2.1 w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046
0413 9120 0000, z adnotacją „Zabezpieczenie - Umowa nr ZZP-2380-30/…./2019”,
(w miejscu wykropkowanym należy wpisać liczbę odpowiadające numerowi danej części w postępowaniu)

XVI.2.2
XVI.2.3
XVI.2.4
XVI.2.5

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

XVI.3

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie określonej w pkt. XVI.2.2 - XVI.2.5 zabezpieczenie winno
obejmować roszczenia z tytułu rękojmi za wady.

XVI.4

Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 uPzp.

XVI.5

Całość zabezpieczenia musi być wniesiona najpóźniej w dniu podpisania umowy.

XVI.6

Zamawiający nie wyraża zgody na potrącenie zabezpieczenia z należności za częściowo wykonane roboty.

XVI.7

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni, od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
wyniesie 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady.

XVI.8

Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na
cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym
zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

XVI.9

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta nastąpi nie
później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
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XVII.

TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

XVII.1 Z wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa:
XVII.1.1 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie
10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;
XVII.1.2 przed upływem terminów, o których mowa w pkt. XVII.1.1 jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta, lecz nie
później niż przed upływem terminu związania ofertą.
XVII.2 Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącej
załącznik nr 5 do SIWZ. Projekt umowy zostanie uzupełniony o dane wynikające z treści oferty.
XVII.3 W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp.
XVIII.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

XVIII.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów uPzp.
XVIII.2 Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.
XVIII.3 W przedmiotowym postępowaniu wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej.
XVIII.3.1 Poinformowanie Zamawiającego o podjętej przez niego niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub
zaniechaniu czynności.
XVIII.3.1.1 Wykonawca może poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy, na którą nie przysługuje odwołanie o którym mowa w pkt. XVIII.3.2.1.
XVIII.3.1.2 Informację, o której mowa w pkt. XVIII.3.1.1 wykonawca przekazuje Zamawiającemu:
XVIII.3.1.2.1 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego - jeżeli
została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli
została przesłana w inny sposób;
XVIII.3.1.2.2 w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej jeżeli dotyczy treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
XVIII.3.1.3 Na czynność powtórzoną albo dokonaną czynność zaniechaną podjętą w wyniku uznania
zasadności przekazanej informacji, nie przysługuje odwołanie.
XVIII.3.2 Odwołanie.
XVIII.3.2.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu, dotyczącej:
XVIII.3.2.1.1 określania warunków udziału w postępowaniu;
XVIII.3.2.1.2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
XVIII.3.2.1.3 odrzucenia oferty odwołującego;
XVIII.3.2.1.4 opisu przedmiotu zamówienia;
XVIII.3.2.1.5 wyboru najkorzystniejszej oferty.
XVIII.3.2.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
XVIII.3.2.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
XVIII.3.2.4 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
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terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
XVIII.3.2.5 Odwołanie wnosi się:
XVIII.3.2.5.1 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
określonej w pkt. XVIII.3.2.1.2, XVIII.3.2.1.3 i XVIII.3.1.5 stanowiącej podstawę
jego wniesienia – jeżeli została przesłana drogą elektroniczną, albo w terminie 10
dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;
XVIII.3.2.5.2 w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej, jeżeli podstawą do jego wniesienia jest czynność określona w pkt.
XVIII.3.2.1.1 i XVIII.3.2.1.4.
XVIII.3.3 Skarga do sądu
XVIII.3.3.1 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
XVIII.3.3.2 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
XVIII.3.3.3 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
XVIII.3.3.4 W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
XIX.

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO1

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
-

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu z siedzibą przy
ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu, kod 60-844;

-

inspektorem ochrony danych osobowych w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu jest podinsp.
Wojciech Sobczak – tel. 61/841 53 54, e-mail: iod.kwp@po.policja.gov.pl*;

-

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa, montaż i uruchomienie nowej windy osobowej w budynku
głównym oraz modernizacja windy towarowej do standardu windy towarowo-osobowej w budynku łączności
Komedy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu położonych przy ul. Kochanowskiego 2a - numer postępowania ZZP2380-30/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

-

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 uPzp;

-

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

-

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

-

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;

-

posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2;

rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz.
urz. ue l 119 z 04.05.2016, str. 1)
2 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników
1
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-

XX.

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1

-

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

-

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3

-

Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4

-

Zobowiązanie o udostępnieniu zasobów przez inny podmiot

Załącznik nr 5

-

Projekt umowy

Załącznik nr 6 A

-

Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 „Winda osobowa”

Załącznik nr 6B

-

Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 „Winda towarowo-osobowa”

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego
3
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz Ofertowy
Zamawiający:
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
Wykonawca:
pełna nazwa/firma
adres
NIP

REGON

nr telefonu

faxu

e-mail

Czy Wykonawca jest małym albo średnim przedsiębiorstwem4? Tak / Nie5
reprezentowany przez:
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

A.

Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie nowej windy osobowej w budynku głównym oraz
modernizacja windy towarowej do standardu windy towarowo-osobowej w budynku łączności Komedy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu położonych przy ul. Kochanowskiego 2a, oferuję:
a)

w zakresie określonym dla części nr 1 „Winda osobowa”:
a)

wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
…………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………)
zgodnie z załączonym zestawieniem kosztów oraz przy użyciu urządzeń wskazanych w wykazie materiałów;

b)

rękojmię na przedmiot umowy na okres …….. miesięcy (okres rękojmi nie może być krótszy niż 24 miesięcy);

c)

gwarancję na wady w robociźnie oraz na zastosowane materiały i urządzenia, na okres …….. miesięcy (okres gwarancji
nie może być krótszy niż 24 miesięcy);

d)

usuwanie awarii, o których mowa w § 10 ust. 9 pkt. 2 projektu umowy - załącznik nr 5 do SIWZ, w czasie ….... godzin
(czas nie może być dłuższy ni 168 godzin)

b)

w zakresie określonym dla części nr 2 „Winda towarowo-osobowa”:
a)

wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
…………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………)
zgodnie z załączonym zestawieniem kosztów oraz przy użyciu urządzeń wskazanych w wykazie materiałów;

b)

rękojmię na przedmiot umowy na okres …….. miesięcy (okres rękojmi nie może być krótszy niż 24 miesięcy);

c)

gwarancję na wady w robociźnie oraz na zastosowane materiały i urządzenia, na okres …….. miesięcy (okres gwarancji
nie może być krótszy niż 24 miesięcy);

d)

usuwanie awarii, o których mowa w § 10 ust. 9 pkt. 2 projektu umowy - załącznik nr 5 do SIWZ, w czasie ….... godzin
(czas nie może być dłuższy ni 168 godzin)

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje
są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót
nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR
5 niewłaściwe skreślić
4
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Jednocześnie oświadczam, że:
1)

oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

2)

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w przedmiotowym postępowaniu6.

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.
Umowę podpiszę:
1)

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;7

2)

drogą korespondencyjną oraz poniosę koszty związane z przesłaniem tej umowy.7

Wadium wniesione w pieniądzu proszę zwrócić na rachunek bankowy nr …………………………………………………………….8
B.

Zestawienie kosztów

Należy uzupełnić wartości dla danego elementu.
1) Część nr 1 „Winda osobowa” (pełnić tylko w przypadku składania oferty do części nr 1):
Lp.
1
2
3
4

Wartość elementu
netto

Element
Winda - dostawa
Montaż, uruchomienie, odbiór przez UDT
Dokumentacja
Koszty przeglądów, konserwacji oraz serwisowania w okresie gwarancji
Razem netto
Kwota podatku VAT
Wartość brutto (cena)

2) Część nr 2 „Winda towarowo-osobowa” (pełnić tylko w przypadku składania oferty do części nr 2):
Lp.
1
2
3
4

Wartość elementu
netto

Element
Winda - modernizacja
Montaż, uruchomienie, odbiór przez UDT
Dokumentacja
Koszty przeglądów, konserwacji oraz serwisowania w okresie gwarancji
Razem netto
Kwota podatku VAT
Wartość brutto (cena)

C.

Informacje dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom: (niedopuszczalne jest wskazywanie części
zamówienia jako udział procentowy w całości zamówienia)

Pełna nazwa/firma
Adres
NIP
Zakres powierzonej części
zamówienia (krótki opis)
Wartość robót

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca winien wykreślić treść tego oświadczenia z oferty
7 należy wybrać pkt. 1 albo 2, a niepotrzebny skreślić
6

8

wypełnić tylko w przypadku w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu

21

numer sprawy ZZP-2380-30/2019
Pełna nazwa/firma
Adres
NIP
Zakres powierzonej części
zamówienia (krótki opis)
Wartość robót

miejscowość

data

podpis

22

numer sprawy ZZP-2380-30/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający:
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
Wykonawca:
pełna nazwa/firma
adres

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

Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie nowej windy
osobowej w budynku głównym oraz modernizacja windy towarowej do standardu windy towarowo-osobowej w budynku
łączności Komedy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu położonych przy ul. Kochanowskiego 2a, spełniam warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej, w zakresie doświadczenia w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, określone dla:
1) części nr 1 „Winda osobowa”, tj. dysponuje niżej wymienionymi osobami:
a) ……………………………………………... posiadającym:
- kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi,
konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do …. kV, elektrycznych pomiarów ochronnych do ….. kV w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
i rezystancji izolacji, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie,
- uprawnienia do konserwacji dźwigów w kategorii …….. oraz uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego i elektrycznego dźwigów kategorii M …. i E …., potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
kwalifikacyjnym,
b) …………………………………………..…. posiadającym:
- kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji,
remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do …. kV, elektrycznych pomiarów ochronnych do ….. kV w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
i rezystancji izolacji, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie
- uprawnienia do konserwacji dźwigów w kategorii ….. oraz uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego i elektrycznego dźwigów kategorii M …. i E ….., potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
kwalifikacyjnym,
c) …………………………………………..…. posiadającym:
- kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji,
remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do …. kV, elektrycznych pomiarów ochronnych do ….. kV w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
i rezystancji izolacji, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie
- uprawnienia do konserwacji dźwigów w kategorii …. oraz uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego i elektrycznego dźwigów kategorii M …. i E ….., potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
kwalifikacyjnym,
d) …………………………………………..…. posiadającym:
- kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji,
remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do …. kV, elektrycznych pomiarów ochronnych do ….. kV w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
i rezystancji izolacji, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie
- uprawnienia do konserwacji dźwigów w kategorii ….. oraz uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia
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mechanicznego i elektrycznego dźwigów kategorii
kwalifikacyjnym,

M ….. i E …., potwierdzone aktualnym zaświadczeniem

e) …………………………………………..…. posiadającym:
- kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji,
remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do …. kV, elektrycznych pomiarów ochronnych do ….. kV w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
i rezystancji izolacji, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie,
- uprawnienia do konserwacji dźwigów w kategorii ….. oraz uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego i elektrycznego dźwigów kategorii M …. i E ….., potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
kwalifikacyjnym;
2) Części nr 2 „Winda towarowo-osobowa”, tj. dysponuje niżej wymienionymi osobami:
a) ……………………………………………... posiadającym:
- kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi,
konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do …. kV, elektrycznych pomiarów ochronnych do ….. kV w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
i rezystancji izolacji, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie,
- uprawnienia do konserwacji dźwigów w kategorii ….. oraz uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego i elektrycznego dźwigów kategorii M …. i E ….., potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
kwalifikacyjnym,
b) …………………………………………..…. posiadającym:
- kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji,
remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do …. kV, elektrycznych pomiarów ochronnych do ….. kV w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
i rezystancji izolacji, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie
- uprawnienia do konserwacji dźwigów w kategorii …. oraz uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego i elektrycznego dźwigów kategorii M …. i E …., potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
kwalifikacyjnym,
c) …………………………………………..…. posiadającym:
- kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji,
remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do …. kV, elektrycznych pomiarów ochronnych do ….. kV w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
i rezystancji izolacji, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie
- uprawnienia do konserwacji dźwigów w kategorii I oraz uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego i elektrycznego dźwigów kategorii M ….. i E …., potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
kwalifikacyjnym,
d) …………………………………………..…. posiadającym:
- kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji,
remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do …. kV, elektrycznych pomiarów ochronnych do ….. kV w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
i rezystancji izolacji, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie
- uprawnienia do konserwacji dźwigów w kategorii …. oraz uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego i elektrycznego dźwigów kategorii M …. i E ….., potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
kwalifikacyjnym,
e) …………………………………………..…. posiadającym:
- kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji,
remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do …. kV, elektrycznych pomiarów ochronnych do ….. kV w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
i rezystancji izolacji, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie,
- uprawnienia do konserwacji dźwigów w kategorii …. oraz uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego i elektrycznego dźwigów kategorii M …. i E …., potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
kwalifikacyjnym.
miejscowość

data
podpis
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Zamawiający:
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
Wykonawca:

pełna nazwa/firma
adres
NIP

należy podać adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS lub CEiDG)

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

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie nowej windy
osobowej w budynku głównym oraz modernizacja windy towarowej do standardu windy towarowo-osobowej w budynku
łączności Komedy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu położonych przy ul. Kochanowskiego 2a, co następuje:
A.

Oświadczenie dotyczące Wykonawcy:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz ust. 5 uPzp.
Pouczenie
Zgodnie z:
1) art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt.1 i pkt. 2 lit. a) uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za:
a) przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub
art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.) lub art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.);
b) przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny;
c) przestępstwo skarbowe;
d) przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2012 r., poz. 769)
- jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia
określonych w lit. a)-c) oraz jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia
podstawy wykluczenia określonej w lit. d), chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2)

art. 24 ust. 1 pkt. 14 z uwzględnieniem art. 24 ust. 1 pkt. 13 i art. 24 ust. 7 pkt.1 i pkt. 2 lit. a) uPzp - z postępowania
o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za:
a) przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub
art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1600 ze zm.) lub art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.);
b) przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny;
c) przestępstwo skarbowe;
d) przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2012 r., poz. 769)
25

numer sprawy ZZP-2380-30/2019
- jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia
określonych w lit. a)-c) oraz jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia
podstawy wykluczenia określonej w lit. d), chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
3)

art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. b) uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca, dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym
decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

4)

art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że
nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;

5)

art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę który w wyniku
lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6)

art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje
poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

7)

art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który brał udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

8)

art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

9)

art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 4 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na
podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 628), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;

10) art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 5 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się,
wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
11) art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego
otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498);
12) art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
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13) art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli wykonawca lub
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach
określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 uPzp:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu;
14) art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3
lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
15) art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c) uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika
lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub
karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku,
chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
16) art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzględnieniem art. 24 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c) uPzp - z postępowania
o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku, chyba,
że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
17) art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c) uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą
decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja potwierdzająca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
18) art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który naruszył obowiązki
dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba, że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
miejscowość

data
podpis

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

data
podpis
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B. Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca: (jeśli dotyczy)
Oświadczam,
że
w
stosunku
do
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

pełna nazwa/firma

NIP

adres
NIP

należy podać adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS lub CEiDG)

pełna nazwa/firma

NIP

adres
NIP

należy podać adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS lub CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-22 oraz
ust. 5 uPzp.
miejscowość

data
podpis

C. Oświadczenie dotyczące podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy: ( jeśli dotyczy)
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
pełna nazwa/firma

NIP

adres
NIP

należy podać adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS lub CEiDG)

pełna nazwa/firma

NIP

adres
NIP

należy podać adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS lub CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz
ust. 5 uPzp.
miejscowość

data
podpis

28

numer sprawy ZZP-2380-30/2019
Załącznik nr 4 do SIWZ
Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca
(wypełnić oddzielnie dla każdej części)

należy wypełnić i załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy wykonawca w celu spełniania warunków udziału
w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp.
Oświadczam, że reprezentując ………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
w przypadku wyboru oferty Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
przystępującego do postępowania o zamówienie publiczne na:
dostawę, montaż i uruchomienie nowej windy osobowej w budynku głównym oraz modernizacja windy towarowej do
standardu windy towarowo-osobowej w budynku łączności Komedy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu położonych przy
ul. Kochanowskiego 2a, w zakresie określonym dla części nr ….
(w miejscu wykropkowanym należy wpisać liczbę odpowiadające numerowi danej części w postępowaniu)

zobowiązuję(my) się do oddania ww. Wykonawcy do dyspozycji:
1)

……………………………………………... posiadającego:
a) kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji,
remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do …. kV, elektrycznych pomiarów ochronnych do ….. kV w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
i rezystancji izolacji, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie,
b) uprawnienia do konserwacji dźwigów w kategorii ….. oraz uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego i elektrycznego dźwigów kategorii M … i E …., potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
kwalifikacyjnym;

2)

…………………………………………..…. posiadającego:
a) kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji,
remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do …. kV, elektrycznych pomiarów ochronnych do ….. kV w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
i rezystancji izolacji, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie,
b) uprawnienia do konserwacji dźwigów w kategorii ….. oraz uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego i elektrycznego dźwigów kategorii M … i E …., potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
kwalifikacyjnym;

3)

…………………………………………..…. posiadającego:
a) kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji,
remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do …. kV, elektrycznych pomiarów ochronnych do ….. kV w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
i rezystancji izolacji, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie,
b) uprawnienia do konserwacji dźwigów w kategorii ….. oraz uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego i elektrycznego dźwigów kategorii M … i E …., potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
kwalifikacyjnym;

4)

…………………………………………..…. posiadającego:
a) kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji,
remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do …. kV, elektrycznych pomiarów ochronnych do ….. kV w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
i rezystancji izolacji, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie,
b) uprawnienia do konserwacji dźwigów w kategorii ….. oraz uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego i elektrycznego dźwigów kategorii M … i E …., potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
kwalifikacyjnym;

5)

…………………………………………..…. posiadającego:
a) kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji,
remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do …. kV, elektrycznych pomiarów ochronnych do ….. kV w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
i rezystancji izolacji, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie,
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b) uprawnienia do konserwacji dźwigów w kategorii ….. oraz uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego i elektrycznego dźwigów kategorii M … i E …., potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
kwalifikacyjnym;
Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie/nas* ww. zasobów będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Charakter stosunku łączącego mnie/nas* z wykonawcą będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zakres mojego/naszego* udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Okres mojego/naszego* udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić

miejscowość

data

podpis
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Projekt umowy ZZP-2380-30/…./2019
Zawarta w Poznaniu, w dniu …...............2019 roku pomiędzy:
Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu insp. Piotrem Mąką mającym siedzibę
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, NIP 777-00-01-878, REGON
630703410, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………….,
a:
…………………………………………… przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej pod nazwą ……………………………………… z siedzibą w ………………………………………………………..,
o numerach: NIP ……………….., REGON ………………………. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”/
………………………… Sp. …….. z siedzibą w …………………………………………………………………………………., wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez …………………………….., pod numerem KRS …………………………….
o numerach: NIP ………………………………, REGON …………………………., kapitale zakładowym …………………………. zł,
kapitale wpłaconym ……………………………. zł, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1) …………………………………………………..
2) …………………………………………………..,
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. ZZP-2380- 30/2019, w trybie przetargu
nieograniczonego, na dostawę, montaż i uruchomienie nowej windy osobowej w budynku głównym oraz modernizacja windy
towarowej do standardu windy towarowo-osobowej w budynku łączności Komedy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu położonych
przy ul. Kochanowskiego 2a, w zakresie określonym dla części nr …, zawarto umowę o następującej treści:
§1
Definicje

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:
1) Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z załącznikami.
2) Stronach - należy przez to rozumieć Zamawiającego i Wykonawcę.
3) Ustawie Pzp - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. 2018
poz. 1986 ze zm.).
4) Sile wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub
Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy,
których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im
przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków
zobowiązaniowych, tj. powódź, trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja,
embargo lub zarządzenie władz. Pod pojęciem siły wyższej nie uznaje się: zmian przepisów prawa w trakcie trwania
umowy oraz wystąpienia problemów z wykonaniem umowy z powodu strajku, wszczęcia sporu zbiorowego bądź innych
zdarzeń o podobnym charakterze u Wykonawcy, a także braków siły roboczej, materiałów i surowców, chyba, że jest to
bezpośrednio spowodowane siłą wyższą. W przypadku ustania siły wyższej, strony umowy niezwłocznie przystąpią do
realizacji swoich obowiązków wynikających z umowy.
5) Dniu roboczym - należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 z wyłączeniem sobót
oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U z 2015 r.
poz. 90).

1.

§2
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest :
1) dostawa przez Wykonawcę windy osobowej zwanej dalej „windą” do budynku głównego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu położonej przy ul. Kochanowskiego 2a, zwanej dalej „KWP Poznań” oraz jej montaż
i uruchomienie - dotyczy części nr 1;
1) modernizacja windy towarowej do standardu windy towarowo-osobowej zwanej dalej „windą” w budynku łączności
Komedy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu położonej przy ul. Kochanowskiego 2a, zwanej dalej „KWP Poznań” oraz
jej uruchomienie - dotyczy Części nr 2;
2) dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji określonej w załączniku nr 1 do Umowy,
3) wykonywanie przez Wykonawcę w okresie gwarancji serwisowania, konserwacji i przeglądu windy w ramach
otrzymanego wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został zawarty w opisie przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1 do
umowy.
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Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy wykorzystaniu własnych materiałów i urządzeń oraz przy użyciu narzędzi
i maszyn, którymi dysponuje, odpowiadających, co, do jakości obowiązującym przepisom i normom oraz celowi, któremu
ma służyć.
Wykonawca dostarczy windę lub jej części, urządzenia i osprzęt fabrycznie nowe (wyprodukowane w 2019 roku), wolne
od wad fizycznych i prawnych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1
do umowy.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność i nie jest obciążony prawami osób trzecich.

§3
Termin realizacji umowy
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 umowy w terminie do dnia 15.11.2019 r.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

1.

§4
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy wynosi ……………………………………. zł
brutto, wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia
…………………………………………………, której kopia stanowi załącznik nr 7 do umowy.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające
bezpośrednio z jej zakresu rzeczowego, a ponadto wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania umowy,
w szczególności podatek VAT, koszty materiałów i urządzeń, dojazdu, transportu i użycia sprzętu, koszty testów,
sprawdzeń, uruchomienia i montażu, utylizacji zużytych części, opracowania dokumentacji technicznej windy w celu
dopuszczenia jej do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego oraz koszty, o których mowa w § 8 ust. 3 Umowy,
a także koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia prac, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3
Umowy.
Wykonawca może przesłać fakturę za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Terminy płatności faktury
oraz jej dostarczenia określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Płatność za realizację przedmiotu umowy dokonywana będzie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, wskazany
na fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia, do siedziby Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury
VAT. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego stwierdzający wykonie przedmiotu Umowy bez
wad, podpisany przez przedstawicieli stron.
Wykonawca wystawi faktury VAT, wskazując, jako płatnika: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, 60-844 Poznań,
ul. Kochanowskiego 2a, NIP 7770001878, REGON 630703410.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu Umowy podwykonawcy, Wykonawca
zobowiązany jest najpóźniej w dniu przekazania faktury Zamawiającemu, przekazać również dowód zapłacenia
wynagrodzenia podwykonawcy wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
W przypadku wystąpienia opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo żądać
z tego tytułu odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych, wyliczonych od zaległej kwoty.
Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
§5
Realizacja umowy
Wykonawca powierzy wykonie montażu oraz uruchomienia windy osobowej w budynku głównym /modernizacji windy
towarowej do standardu windy towarowo-osobowej w budynku łączności KWP w Poznaniu następującym osobom:
1) ……………………………………………………………… posiadającemu:
a) kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi,
konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do …. kV, elektrycznych pomiarów ochronnych do ….. kV w zakresie skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym
zakresie,
b) uprawnienia do konserwacji dźwigów w kategorii ….. oraz uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego i elektrycznego dźwigów kategorii M … i E …., potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
kwalifikacyjnym;
2) ……………………………………………………………… posiadającemu:
a) kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi,
konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do …. kV, elektrycznych pomiarów ochronnych do ….. kV w zakresie skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym
zakresie,
b) uprawnienia do konserwacji dźwigów w kategorii ….. oraz uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia
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mechanicznego i elektrycznego dźwigów kategorii M … i E …., potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
kwalifikacyjnym;
3) ……………………………………………………………… posiadającemu:
a) kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi,
konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do …. kV, elektrycznych pomiarów ochronnych do ….. kV w zakresie skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym
zakresie,
b) uprawnienia do konserwacji dźwigów w kategorii ….. oraz uprawnienia konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego i elektrycznego dźwigów kategorii M … i E …., potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
kwalifikacyjnym;
4) ……………………………………………………………… posiadającemu:
a) kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi,
konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do …. kV, elektrycznych pomiarów ochronnych do ….. kV w zakresie skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym
zakresie,
b) uprawnienia do konserwacji dźwigów w kategorii ….. oraz uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego i elektrycznego dźwigów kategorii M … i E …., potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
kwalifikacyjnym;
5) ……………………………………………………………… posiadającemu:
a) kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi,
konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do …. kV, elektrycznych pomiarów ochronnych do ….. kV w zakresie skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym
zakresie,
b) uprawnienia do konserwacji dźwigów w kategorii ….. oraz uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego i elektrycznego dźwigów kategorii M … i E …., potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
kwalifikacyjnym.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie aktualnych świadectw kwalifikacyjnych, potwierdzone za zgodność
z oryginałem, osób wskazanych w ust. 1, nie później niż na dzień przed rozpoczęciem prac związanych z montażem i
uruchomieniem wind.
Wykonawca każdorazowo będzie informował dyżurnego KWP w Poznaniu o przybyciu na miejsce planowanych prac oraz
o zakończeniu prac.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenie w infrastrukturze Zamawiającego powstałe w wyniku
realizacji przedmiotu Umowy.
W przypadku uszkodzeń, o których mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny do przywrócenia do
stanu, jaki zastał przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody powstałe w czasie lub w związku z wykonywaniem
przedmiotu umowy.
Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na terenie KWP w Poznaniu w dni robocze. Praca w innych terminach
wymaga zgody przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że posiada dostęp do części zamiennych, oprogramowania do podzespołów wind będących
przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż okres gwarancji i rękojmi.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca oraz podwykonawcy zobowiązani są zatrudniać na podstawie umowy o pracę
wszystkie osoby wykonujące prace:
1) związane z montażem, uruchomieniem i modernizacją wind,
2) polegające na dostosowaniu instalacji elektrycznych wraz z instalowaniem osprzętu.
Wykonawca nie później niż w dniu rozpoczęcia prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie
złożyć osobie, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy oświadczenia o zatrudnieniu danego pracownika na podstawie umowy
o pracę.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 winno zawierać co najmniej imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości zwianych z zatrudnieniem na podstawie umowy
o pracę danego pracownika, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy złożenie w terminie 3 dni poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub dokumentów potwierdzających jego
zgłoszenie do ubezpieczeń: społecznego i zdrowotnego.
W przypadku, gdy w sposób niezawiniony przez Wykonawcę ustanie stosunek pracy z osobą bądź osobami
o których mowa w ust. 9 i 10, Wykonawca może zastąpić tą osobę lub te osoby tylko osobą lub osobami zatrudnionymi na
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podstawie umowy o pracę. W przypadki powierzenia realizacji przedmiotu Umowy nowemu pracownikowi Wykonawca nie
później niż w dniu rozpoczęcia pracy związanych z realizacja przedmiotu Umowy przez nowego pracownika składa
oświadczenie, o którym mowa w ust. 11.

1.
2.
3.

§6
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami
określonymi w umowie i obowiązującymi przepisami.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz wobec osób trzecich za szkody powstałe
w związku z realizacją przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;
2) zapewnienia stałego nadzoru nad wykonywanymi pracami montażowymi w miejscu ich wykonywania przez osoby
posiadające wymagane uprawnienia, w godzinach wykonywania tych prac przez cały czas ich trwania;
3) prowadzenia prac montażowych w sposób nieutrudniający funkcjonowania jednostki KWP w Poznaniu;
4) odpowiedniego zabezpieczenia terenu prac montażowych;
5) przekazania Zamawiającemu imiennego wykazu osób skierowanych do realizacji umowy w szczególności
zawierający dane osób określonych § 5 ust. 1 Umowy do umowy oraz wykazu pojazdów użytych do realizacji
przedmiotu umowy, które będą wjeżdżały na terem KWP w Poznaniu w terminie 5 dni roboczych od podpisania
umowy jednak nie później niż na dzień przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy - zgodnie ze wzorem
określonym w załączniku nr 4 do Umowy - osoby lub pojazdy nie wskazane w przedmiotowych wykazach nie
zostaną wpuszczone na teren KWP w Poznaniu;
6) niezwłocznego ich aktualizowania wykazów, o których mowa w pkt. 5 - osoby lub pojazdy nie wskazane
w przedmiotowych wykazach nie zostaną wpuszczone na teren KWP w Poznaniu
7) używania materiałów i urządzeń:
a) oznaczonych znakiem CE, dla których zgodnie odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm zgodnych z europejską aprobatą
techniczną (EAT) lub krajowymi specyfikacjami technicznymi Państwa członkowskiego UE uznaną przez
Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
b) znajdujących się w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki
budowlanej,
c) dla których producent, po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej, wystawił deklarację zgodności WE,
potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami,
d) oznaczonych znakiem bezpieczeństwa, zgodnie z Polska Norma lub krajową aprobatą techniczną, a zgodność
ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta; dopuszczonych do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968);
8) utrzymywania terenu prac montażowych w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwania na bieżąco zbędnych
materiałów, odpadów, urządzeń prowizorycznych, które nie są już potrzebne;
9) organizowania, zagospodarowania oraz należytego zabezpieczenia terenu prac montażowych w sposób
zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na tym terenie i w jego obrębie oraz przed dostępem osób
trzecich;
10) usuwania lub zagospodarowywania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 701) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), z zachowaniem wymaganych formalności - Wykonawca
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii Kart y Przekazania Odpadu;
11) natychmiastowego usuwania w sposób celowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie
realizacji przedmiotu umowy;
12) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację
przedmiotu umowy, a także informowania o zaistniałych nieprawidłowościach, problemach w realizacji umowy lub o
zamiarze wstrzymania realizacji przedmiotu umowy;
13) przedstawienia na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją
przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
14) umożliwienia Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji przedmiotu umowy;
15) uczestniczenia, na żądanie Zamawiającego w czynnościach związanych z realizacją przedmiotu umowy;
16) zachowania w tajemnicy danych uzyskanych w wyniku wykonania przedmiotu umowy;
17) przedstawienia harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, na pierwszym spotkaniu roboczym w siedzibie
Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy;
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18) uczestniczenia w spotkaniach roboczych na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego, przesłane Wykonawcy
z 2-dniowym wyprzedzeniem;
19) wykonania, przed zgłoszeniem do odbioru, wszelkich przewidzianych przepisami prawa prób, badań i odbiorów,
których pozytywny wynik jest warunkiem przystąpienia Zamawiającego do odbioru;
20) zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru i uczestnictwa w tej czynności;
21) opracowania i przekazania do Urzędu Dozoru Technicznego dokumentacji niezbędnej do rejestracji windy.
W czasie prac w miejscu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za warunki bezpieczeństwa
pracy i ochronę zdrowia, a także za następstwa i wyniki swojej działalności lub zaniechania, w szczególności w zakresie:
organizacji prac, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej.
W przypadku, gdy osoba, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy wykonuje pracę niestarannie lub niezgodnie z przepisami
prawa lub normami, Zamawiający ma prawo, a Wykonawca obowiązek zmiany tej osoby na inną osobę.
Osobą upoważnioną do zgłoszenia wniosku o zmianę osoby, o której mowa w ust. 5 jest Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Remontów KWP w Poznaniu albo jego zastępca. Wniosek o zmianę osoby wykonującej przedmiot zamówienia
kierowany jest bezpośrednio przez uprzednio wymienione osoby do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest po
otrzymaniu wniosku do dokonania niezwłocznej zmiany osoby wykonującej prace wraz z przekazaniem Zamawiającemu
dokumentów potwierdzających jej kwalifikacje.
§7
Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy
Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiającego będą pełnić Tomasz Kicza oraz Zbigniew Pospiech.
Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie całości przedmiotu umowy będzie:.................................
Zmiana osób wskazanych w pkt. 1 i 2 wymaga powiadomienia pisemnego drugiej Strony Umowy. Zmiana
ta nie wymaga natomiast zawarcia aneksu do Umowy.
§8
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy.
Zamawiający udostępniani Wykonawcy informacje niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów, z tym zastrzeżeniem,
że koszty ich zużycia ponosi Wykonawca.
Zamawiający zapewnieni dostęp do pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy.
Zamawiający przystąpi do odbioru i odbierze przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami określonymi w § 9 Umowy.
§9
Odbiór przedmiotu umowy
Wykonawca gotowość do odbioru przedmiotu umowy (odbiór końcowy) zgłasza przekazując Zamawiającemu
zawiadomienie o tej gotowości w formie pisemnej.
Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy wyznaczy termin
przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie
dokonywane w trakcie odbioru ustalenia oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych
w trakcie odbioru. Protokół odbioru będzie podpisany przez uczestników tej czynności.
Odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego może dokonać:
1) komisja odbiorcza lub
2) osoba, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
Najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) decyzje Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację windy;
2) kartę gwarancyjną windy.
Brak dokumentów określonych w pkt. 1 i 2 skutkować będzie odmową przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru
przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w technicznie
uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Po ich usunięciu Strony ponownie przystąpią do odbioru na
zasadach określonych odpowiednio w ust. 1 - 3.
Zamawiający odstąpi od odbioru przedmiotu umowy, jeżeli zgłoszone do odbioru przedmiot umowy nie został wykonany
albo zostały wykonany nienależycie.
Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi załącznik nr 3 do Umowy
Odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z usunięciem wad
zaistniałych w okresie gwarancyjnym na zasadach określonych odpowiednio w ust. 2, 3 i 5.
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§ 10
Warunki gwarancji i rękojmi
1. Wykonawca udziela rękojmi za wady na przedmiot Umowy przez okres …… miesięcy. (okres zaoferowany przez
Wykonawcę w ofercie).. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela gwarancji za wady na przedmiot Umowy przez okres ….. miesięcy (okres zaoferowany przez
Wykonawcę w ofercie). W przypadku, gdy gwarancja udzielona przez producenta danego materiału lub urządzeń jest
dłuższa od gwarancji zaoferowanej przez Wykonawcę, to okres gwarancji jest nie krótszy niż okres gwarancji udzielony
przez danego producenta. Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym przedmiotu umowy..
3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego w ramach otrzymanego wynagrodzenia, o którym
mowa § 4 ust.1.
4. Gwarancja obejmuje:
1) usuwanie wad materiałowych i konstrukcyjnych, a także niespełnianie deklarowanych przez producenta parametrów
lub funkcji użytkowych urządzeń;
2) naprawę wykrytych uszkodzeń urządzenia, w tym wymianę uszkodzonych elementów na nowe.
5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
6. Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu dostawy i uruchomienia windy.
7. Wykonawca gwarantuje usunięcie wszelkich awarii w okresie do 48 godzin zegarowych od momentu przesłania
zgłoszenia, przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 9.
8. Wykonawca gwarantuje uwolnienie osób uwięzionych w windzie w czasie nie dłuższym niż 1 godzina zegarowa, od
przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia telefonicznego na nr tel.………… Zamawiający niezwłocznie potwierdzi
przekazane zgłoszenie na piśmie na adres Wykonawcy wskazany w pkt. 10.
9. Czas usunięcia awarii, o której mowa w ust. 7 może ulec wydłużeniu w następujących przypadkach:
1) gdy, po usunięciu awarii wymagane jest przeprowadzenie doraźnego badania kontrolnego lub powypadkowego do
czasu wykonania danego badania przez Urząd Dozoru Technicznego;
2) gdy, w celu usunięcia awarii wymagana jest wymiana elementów istotnych dla bezpieczeństwa użytkowania windy,
jednak nie dłużej niż ……… godzin zegarowych (czas zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie).
10. Zgłoszenia uszkodzeń i wad dokonywane będą przez pracowników Zamawiającego na piśmie do zespołu serwisowego
Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres…………………… lub faksem na numer ……………………..

1.
2.

3.
4.
5.

6.

§ 11
Warunki realizacji prac przy udziale podwykonawców
Wykonawca może zrealizować część przedmiotu umowy w zakresie i przy pomocy podwykonawców wskazanych
w załączniku nr 5 do umowy, po zawarciu z nimi odpowiednich umów podwykonawstwa w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo zobowiązany jest, do przedłożenia Zamawiającemu
projektu tej umowy, który winien zawierać, co najmniej:
1) oznaczenie podwykonawcy oraz jego dane adresowe oraz kontaktowe;
2) zakres powierzonej mu do realizacji części przedmiotu umowy;
3) wartość umowy o podwykonawstwo;
4) termin jej realizacji.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30
dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy części
przedmiotu Umowy.
Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiający zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 5 dni roboczych
od dnia przedłożenia projektu, jeżeli:
1) nie spełnia wymagań określonych w ust. 2;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3,
w których wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany w tym projekcie umowy pod rygorem nie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy o podwykonawstwo oraz wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt. 9 Umowy.
Zamawiający zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia,
jeżeli:
1) nie spełnia wymagań określonych w ust. 6-8;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3,
w którym wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy w określonym terminie pod rygorem wystąpienia
o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt. 10 Umowy.
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7.
8.

Zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
W przypadku zmiany podwykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty potwierdzające
brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 8. Zapisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą, który nie jest innym podmiotem, na zasobach, którego
Wykonawca polegał w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie jest podwykonawcą zgłoszonym
w ofercie, Wykonawca złoży niżej wymienione dokumenty:
1) oświadczenie podwykonawcy potwierdzające, że nie podlega on wykluczeniu na podstawie 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz
ust. 5 Ustawy Pzp, które winno być złożone w formie oryginału - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do
umowy;
2) do podwykonawcy będącego osobą fizyczną:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą, że nie został skazany za przestępstwa określone
w art. 24 ust. 1 pkt 13 Ustawy Pzp oraz skazany na karę aresztu za wykroczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt.
5 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, która winna być złożona w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę,
b) oświadczenie podwykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego na karę ograniczenia
wolności lub grzywny za wykroczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 5 Ustawy Pzp, które winno
być złożone w formie oryginału;
3) do podwykonawcy będącego osobą prawną:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osób, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 oraz art. 24
ust. 5 pkt. 6 Ustawy Pzp, potwierdzające odpowiednio, że nie zostali skazani za przestępstwa określone w art.
24 ust. 1 pkt 13 Ustawy Pzp oraz skazani na karę aresztu za wykroczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt. 5
Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, która winna być złożona w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę,
b) oświadczenie podwykonawcy o braku wydania wobec osób, o których mowa art. 24 ust. 5 pkt. 6 Ustawy Pzp,
prawomocnego wyroku sądu skazującego na karę ograniczenia wolności lub grzywny za wykroczenie
w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 5 ustawy Pzp, które winno być złożone w formie oryginału,
c) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy Pzp
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem Zamawiającemu, która winna być złożona
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę;
4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że dany podwykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, lub inny dokumentu
potwierdzający, że podwykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, które winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez podwykonawcę - w przypadku, gdy podwykonawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej,
ww. zaświadczenia lub inne dokumenty, winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników;
5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że dany podwykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem, lub innego dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, które winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez podwykonawcę - w przypadku, gdy podwykonawca prowadzi działalność gospodarczą
w formie spółki cywilnej, ww. zaświadczenia lub inne dokumenty, winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak
i każdego z jej wspólników;
6) oświadczenie danego podwykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności, które winno być złożone w formie oryginału - w przypadku, gdy dany podwykonawca
prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, oświadczenie, winno dotyczyć zarówno spółki cywilnej,
jak i każdego z jej wspólników;
7) oświadczenie danego podwykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.), które
winno być złożona w formie oryginału - w przypadku, gdy dany podwykonawca prowadzi działalność gospodarczą
w formie spółki cywilnej, oświadczenie, winno dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników;
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8)

oświadczenie danego podwykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne, które winno być złożone w formie oryginału;
9) oświadczenie danego podwykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, które winno być złożone w formie oryginału.
9. W przypadku, gdy, dokumenty wyszczególnione w ust. 8 potwierdzą zaistnienie okoliczności w zakresie, których dotyczą,
Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia tego podwykonawcy innym podwykonawcą lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
10. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za czynności
wykonane przez podwykonawców oraz jego personel, jak za działania i zaniechania własne.
11. Wykonawca odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec podwykonawców oraz podmiotów z nim
współpracujących przy lub na rzecz realizacji przedmiotu Umowy.
12. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
należyte jego wykonanie.

1.

2.
3.
4.

5.

1.

§ 12
Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest w dniu zawarcia Umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej
za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone przy realizacji Umowy Zamawiającemu i osobom trzecim z tytułu czynów
niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150 000, 00 złotych (dotyczy części nr 1) 250 000,00 zł (dotyczy części
nr 2).
Ubezpieczenie winno obejmować również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców.
Wykonawca zobowiązany jest kontynuować ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy tj. do czasu
dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w dniu zawarcia Umowy, kopię polisy ubezpieczeniowej,
a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy,
zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia,
kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy do czasu przedłożenia kopii
polisy lub dowodu jej przedłużenia oraz naliczenia kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt. 7 Umowy.
Wykonawca jest zobowiązany również przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów wpłaty składek ubezpieczeniowych lub
każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminy zapłaty - pod rygorem wstrzymania realizacji
przedmiotu Umowy, do czasu zapłaty składki oraz naliczenia kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt. 8 Umowy.
§ 13
Kary umowne
Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych z tytułu:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 Umowy - w wysokości 400,00 zł
(dotyczy części nr 1) 600,00 zł (dotyczy części nr 2);za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
2) za opóźnienie w usunięciu awarii w czasie określonym w § 10 ust. 7 lub 9 Umowy - w wysokości 100, 00 zł za każdą
rozpoczętą godzinę opóźnienia;
3) za opóźnienie w uwolnieniu osoby w czasie określonym w § 10 ust. 8 Umowy - w wysokości 200,00 zł. za każdą
rozpoczętą godzinę opóźnienia;
4) za niedokonanie w wyznaczonym terminie zmiany przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie
wymagań określonych w § 11 ust. 6 - 9 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do
dokonania takiej zmiany - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto wynikającego z danej umowy o podwykonawstwo;
5) za powierzanie wykonania prac określonych w § 5 ust. 9 Umowy osobom niezatrudnionym na podstawie umowy
o pracę - w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
6) za nie złożenie w terminie oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 11 i 13 Umowy - w wysokości 50,00 zł za każdy
dzień roboczy opóźnienia;
7) za nie przedłożenie kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 12 ust. 4 Umowy - w wysokości 1 000,00 zł;
8) za nie przedłożenie kopii dowodu opłacenia składek ubezpieczeniowych lub każdej jej raty, o których mowa
w § 12 ust. 5 Umowy - w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
9) za nieprzedłożenie do akceptacji Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo - w wysokości 2 000,00 zł, za każdy nieprzedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej
zmian;
10) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokości 2 000,00 zł, za każde nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian;
11) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności
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określonych w § 13 ust. 2 Umowy lub odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy, z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego - w wysokości 20 000, 00 zł (dotyczy części nr 1) 40 000, 00 zł (dotyczy części nr 2);
12) w przypadku wystąpienia do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia przez podwykonawcę nie
zgłoszonego Zamawiającemu przez Wykonawcę - w wysokości 100 % wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1, z wynagrodzenia
Wykonawcy. Skutkiem potrącenia będzie odpowiednie umniejszenie wypłacanego Wykonawcy wynagrodzenia, po
uprzednim, pisemnym powiadomieniu jego o wysokości i sposobie wyliczenia kar umownych.
Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt. 1-11 nie może przekroczyć 30% wartości łącznego
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.
§ 14
Zmiany Umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:
1) zmiana osoby (osób), o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowana inna osoba posiada wymagane kwalifikacje i doświadczenie w stopniu
nie mniejszym niż wymagane w dla osoby, która zostaje zmieniona oraz złożyć Zamawiającemu dokumenty
wskazane w § 5 ust. 2 Umowy dotyczące nowej proponowanej osoby.
2) zmiany o charakterze technicznym lub technologicznym lub materiałowym dotyczące przedmiotu zamówienia zmiany te są możliwe, jeżeli:
a) w okresie realizacji Umowy zostaną wprowadzone na rynek nowe rozwiązania techniczne lub technologicznym
lub materiałowym pozwalające na:
skrócenie czasu realizacji zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy przy zachowaniu
parametrów technicznych nie gorszych niż w chwili złożenia oferty przez Wykonawcę,
uzyskanie korzystniejszych parametrów technicznych lub użytkowych przedmiotu Umowy
pod warunkiem jednak, że wprowadzenie zmian nie spowoduje wzrostu ceny;
b) zastosowane rozwiązania techniczne lub technologiczne lub materiałowe wskazane w SIWZ powodowałby
zagrożenia niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu Umowy w szczególności gdyby to zagrażało
bezpieczeństwu użytkowania;
c) wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa lub norm powodujących, że realizacja
zamówienia wg obowiązujących przepisów lub norm na dzień złożenia oferty przez Wykonawcę spowodowałby
niemożność eksploatacji urządzeń przez Zamawiającego - Umowa podlegać będzie zmianie w zakresie,
w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania przedmiotu Umowy do zmienionych przepisów lub norm, które
umożliwią eksploatację urządzeń po ich wprowadzeniu.
Wniosek strony o dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 winien zostać przesłany drugiej stronie na piśmie i zawierać
dokładny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem. Proponowane zmiany nie mogą prowadzić do pogorszenia
stanu technicznego lub zmniejszenia parametrów technicznych przedmiotu Umowy. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie
zmiany lub po złożeniu propozycji zmiany, Strona pisemnie poinformuje drugą Stronę o możliwościach i warunkach
wprowadzenia zmian.
Wprowadzane w Umowie zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia wartości Umowy ani obniżenia, jakości wykonania
przedmiotu Umowy.
Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo
prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub
nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 4 zostaną zastąpione, na mocy Umowy,
postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie
zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, którym jest podmiot, na którego zasoby Wykonawca powołał się w ofercie, na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku, którego została zawarta Umowa. Zapisy
§ 11 Umowy stosuje się odpowiednio.
Wszelkie zmiany Umowy poza wyjątkami wskazanymi w treści umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności tych zmian.
§ 15
Odstąpienie od Umowy
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
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Zamawiający może odstąpić od Umowy, gdy Wykonawca w sposób nienależyty wykonuje przedmiot umowy,
w szczególności:
1) jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub pisemnymi zastrzeżeniami
Zamawiającego albo zaniedbuje lub przerywa prace ze swojej winy przez okres dłuższy niż 7 dni lub opóźnia się
z wykonywaniem przedmiotu Umowy;
2) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy lub nie kontynuuje prac pomimo
wezwania złożonego pisemnie przez Zamawiającego;
3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części
uniemożliwiającej realizację przedmiotu Umowy;
4) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia, że Wykonawca powierzył realizację zakresu przedmiotu Umowy
określonego w § 5 ust. 9 Umowy osobom nie zatrudnionym na podstawie umowy o pracę;
5) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy przy pomocy niezgłoszonych Zamawiającemu
podwykonawców lub dalszych podwykonawców;
6) w przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaakceptowani przez Zamawiającego wykonują pracę
w zakresie innym niż wynika to z umowy z danym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą;
7) gdy pomimo pisemnego wezwania nie usunął w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie stwierdzonych przez
Zamawiającego uchybień, wad lub niezgodności.
Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w całości lub w części, w przypadku niewykonania przedmiotu
Umowy przez Wykonawcę, w terminie, o którym mowa w § 3 Umowy lub w przypadku niewykonania innych zobowiązań
wynikających z Umowy, jeżeli niewykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w umownym terminie spowoduje
utratę przez Zamawiającego środków przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu Umowy. W przypadku odstąpienia
przez Zamawiającego od Umowy z tej przyczyny, Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie ani wynagrodzenie za
częściowe wykonanie przedmiotu Umowy.
Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy, Zamawiający może złożyć w terminie do 14 dni od powzięcia
wiadomości o przesłance wskazanej w ust. 2 i ust. 3.
W razie odstąpienia od Umowy, Strony dokonają inwentaryzacji wykonanych prac, w terminie 30 dni, licząc od dnia
odstąpienia od umowy, z czynności tej zostanie sporządzony protokół.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku odstąpienia od Umowy którejkolwiek ze stron, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3
§ 16
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego
w § 4 ust. 1 Umowy, tj. w kwocie ………… zł, w formie ……………………………. na okres od dnia podpisania Umowy do
dnia ……………. r.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej, wg poniższych zasad:
1) 70 % zabezpieczenia, tj. kwotę ……….. zł, zwróci w terminie 30 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia, tj. kwotę…………. zł, zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypłata, o której mowa w ust. 4, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
Wykonawca bez zgody Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy lub okresu rękojmi za wady może zmienić formę
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną z określonych w art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
§ 17
Postanowienia końcowe
Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy podlegają rozstrzygnięciu w następującej kolejności:
1) w trybie uzgodnień na spotkaniu przedstawicieli Stron;
40

numer sprawy ZZP-2380-30/2019

2.
3.

4.
5.
6.

2) w trybie ugodowego rozwiązania sporu;
3) przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.
Wykonawca może przenieść prawa wynikające z Umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia na
osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
Dopuszczalna jest możliwość wprowadzenia zmian w Umowie, w celu doprecyzowania jej treści, jeżeli koniczność ich
wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności zawartych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana taka umożliwi jednoznaczną interpretacje zapisów Umowy przez strony, które ją zawarły. Wprowadzenie ww.
zmian wymaga formy pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie mają przepisy Ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
Wszelkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej treść oraz są jej integralną część.

Załączniki stanowiące treść Umowy:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu Umowy
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia podwykonawcy potwierdzającego, że nie podlega on wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 ustawy Pzp
Załącznik nr 3 – Protokół odbioru
Załącznik nr 4 – Wykaz osób
Załącznik nr 5 – Wykaz podwykonawców wskazanych w ofercie
Załącznik nr 6 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla postępowania nr ZZP-2380-30/2019 bez
załączników od nr 1 do nr 6 wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami jej treści
Załącznik nr 7 – Kopia oferty wykonawcy
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 1
do Umowy nr ZZP-2380-30/……/2019
Opis przedmiotu Umowy
(zostanie uzupełniony odpowiednio o treść zawartą w załączniku nr 6A albo 6B do SIWZ)
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Załącznik nr 2
do Umowy nr ZZP-2380-30/……/2019
Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
Zamawiający:
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
Podwykonawca:

pełna nazwa/firma
adres
NIP
należy podać adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS/CEiDG -

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

Oświadczam, że wobec mnie nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5
uPzp.
Pouczenie
Zgodnie z:
1) art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt.1 i pkt. 2 lit. a) ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za:
a) przestępstwo, o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub
art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) lub art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. - Dz. U. 2018 r. poz. 1263 ze zm.);
b) przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny;
c) przestępstwo skarbowe;
d) przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2012 r., poz. 769)
- jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia
określonych w lit. a-c oraz, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia
podstawy wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) art. 24 ust. 1 pkt. 14 z uwzględnieniem art. 24 ust. 1 pkt. 13 i art. 24 ust. 7 pkt.1 i pkt. 2 lit. a) ustawy Pzp - z postępowania
o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za:
a) przestępstwo, o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub
art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, ze zm.) lub art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.);
b) przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny;
c) przestępstwo skarbowe;
d) przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2012 r., poz. 769),
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- jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia
określonych w lit. a)-c) oraz, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia
podstawy wykluczenia określonej w lit. d), chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
3) art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. b) ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca,
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym
decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
4) art. 24 ust. 1 pkt. 16 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że
nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
5) art. 24 ust. 1 pkt. 17 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku
lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
7) art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który brał udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba, że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8) art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia;
9) art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 4 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 369), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
10) art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 5 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się, wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
11) art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do
którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498);
12) art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
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13) art. 24 ust. 5 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli wykonawca lub
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają
w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 stawy Pzp:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp
- chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu;
14) art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
15) art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia
wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się
wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
16) art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzględnieniem art. 24 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c ustawy Pzp - z postępowania
o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku, chyba,
że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
17) art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia, w którym decyzja
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
18) art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który naruszył
obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności.
miejscowość

data
podpis

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

data
podpis
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Załącznik nr 3
do Umowy nr ZZP-2380-30/……/2019
Protokół odbioru

Miejsce dokonania odbioru ………………………..............................................................................................................................
Data dokonania odbioru ………………………...................................................................................................................................
Ze strony Wykonawcy ……………………………...............................................................................................................................
(nazwa i adres)

...........................................................................................................................................................................................................
......……………………………………………………………………………….………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do udziału w odbiorze)

Ze strony Zamawiającego ………………………................................................................................................................................
(nazwa i adres)

...........................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do udziału w odbiorze)

Na podstawie czynności sprawdzających potwierdza/nie potwierdza* się wykonanie prac zgodnie warunkami zawartymi
w Umowie w zakresie:
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Podpisy

(osoby/osób upoważnionych do udziału
w odbiorze ze strony Wykonawcy)

(osoby/osób upoważnionych do udziału w odbiorze ze strony
Zamawiającego)
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Załącznik Nr 4
do Umowy nr ZZP-2380-30/……/2019
Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu umowy

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres powierzonych czynności

1)
2)
3)
4)
5)
6)
Wykaz pojazdów wykonawcy upoważnionych do wjazdu na teren KWP
w celu dostaw podzespołów wind i narzędzi oraz usunięcia odpadów po zdemontowanych urządzeniach

L.p.

Marka, model, rocznik

Nr rejestracyjny

1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Załącznik nr 6A do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 „Winda osobowa”

1.

Opis stanu istniejącego.
Dźwig osobowy zlokalizowany jest w lewym skrzydle pięciokondygnacyjnego budynku głównego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a. Parametry techniczne przedstawiono w tabeli nr 1.
Tabela nr 1
Lokalizacja windy: budynek główny Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Paszport dźwigi typowego
1)
Dane ogólne:
Wytwórca
KDP „ZRĘB” W-wa
Dane
nr fabr. A-50706, rok bud. 1984 nr rejestr. 311900239
Rodzaj dźwigu
OCF
Udźwig nominalny
320 kg
2)
Dane techniczne
Liczba przystanków
4
Liczba drzwi przystankowych
4
Wysokość podnoszenia
10,4 m
Prędkość nominalna i dojazdowa
0,7 m/s
Rodzaj sterowania
K
Wymiary szybu i maszynowni
PN-75/M-45360
Maszynownia
Górna nad szybem
Obudowa szybu
murowana
3)
Wciągarki
Silnik elektryczny
Typ SBJDCe 756/24b nr fabr. 417491,moc 8/2 kW
Hamulec
Typ dwuszczękowy
Luzownik ELS-3
Typ RLS -3, nr fabr. 42282
Reduktor
Typ R4 KL, przełożenie 1-50 nr fabr 33953
Tarcza cierna
Fi 640, rowki klinowe, kąt podcięcia 400
4)
Wyłączniki
Zestaw wyłącz. nadmiarowo- prądowych
Stycznik liniowy typ K 1607-B
Zakres przekaźnika termobimetalowego.
16-25 A
Wyłącznik dźwigu
Typ OZ-100
Wyłącznik główny
Typ pakietowy 3x63A
Wyłącznik zatrzymania
Typ Przesłonki + impulsator kpl.
Przełącznik piętrowy
Typ Przesłonki + impulsator kpl.
Wyłączniki krańcowe
Typ D 429r szt.2
5)
Drzwi przystankowe
Półautomatyczne
Typ K 2505, wykonamie I, szerokość 750 cm
Zamek bezpieczeństwa
Typ K 3601-001
Krzywka przesuwania ruchoma
Typ K 3445
Rama kabiny
Typ K 2209-001 E
Chwytacze
natychmiastowe
6)
Kabina
Drewniana
Typ K 2402-001 A
Podłoga
stała
Wymiary kabiny
Szer. 95 cm, głęb. 95 cm, wys. 215 cm
Ciężar kabiny
498 kg
7)
Szyb
Wymiary szybu
szer. 136 cm, głeb. 141 cm,
8)
Przeciwwaga
Klocki
szt. 17, wymiar 700x100x75, ciężar 36,5 kg
Ciężar konstrukcji
50 kg
Ciężar przeciwwagi
670 kg
9)
Liny stalowe
PN—70/M-80222
Nośne oznaczone wg normy
10,0-S6x19+Ao, nr atestu 11901
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10)
11)

12)
13)

Liczba przekrojów lin nośnych
Całkowita długość lin nośnych
Liny napędowe ogr. prędkości wg normy
Całkowita długość liny ogr. prędkości
Rzeczywisty współczynnik bezpiecz. liny
Ogranicznik prędkości
Zderzak sprężynowy
Zasilanie elektryczne
Zabezpieczenia
Zabezpieczenie elektryczne
Instalacja ochronna. Ochrona przed
niezamierzonym ruchem w przypadku
odziemienia
Ochrona przed skutkami zwarć obwód siły
Podstawowy obrót sterowy strona wtórna
Napięcie sieci elektrycznej
Dane dodatkowe
Wyposażenie dodatkowe kabiny
Maszynownia
Ściany i stropy
Podłoga
Szyb
Ściany i stropy
Odchylenie od pionu
Nadszybie

4
4x22
Fi 8, 6x19
32 m
24,3
Typ MR , nr fabr. 52375
Typ K 2604-001A
Linia kablowa (wlz) YAKY 4x16 mm2
Typ BM 3x63A
Uziemiony biegun wtórny transformatora sterowego
IB =3x50A
IB = 6A
230/400V
Układ ograniczenia dostępu do 2 pietra
Odporność ogniowa klasa A
Wytrzymałość na obciążenie 1200 kG/m2
Odporność ogniowa klasa A
Szyb ma ściany o pow. gładkiej, w której umieszczone są otwory
drzwi przystankowych z odchyleniem od pionu w kierunku na
zewnątrz szybu maks. 30 mm
Wysokość 3400 mm, głębokość 1400 mm cm

Zasilanie w energię elektryczną.
Winda osobowa zasilana jest w energię elektryczną linią kablową (wlz) YAKY 4x16 mm 2 z pola 3 rozdzielni elektrycznej
zlokalizowanej w pomieszczeniu ruchu elektrycznego nr 009 ( piwnica budynku głównego). Linia kablowa dźwigu
zabezpieczona jest bezpiecznikami typu BM 3x 63A.
Linia kablowa (wlz) prowadzona jest z rozdzielni elektrycznej trasą w części piwnicznej pod sufitem podwieszanym na
długości 20 m i dalej poprzez strop piwniczny do wyłącznika głównego windy umieszczonego na paterze budynku i dalej
trasą, układaną podtynkowo do maszynowni windy. Długość całkowita linii kablowej wynosi około 30 m.
2.

Zakres prac.
Zakres prac obejmuje:
1) dostawę windy osobowej z instalacjami oświetleniowymi, sterowniczymi, sygnalizacyjnymi i zabezpieczeniami wraz
maszynownią, jej montaż i uruchomienie w istniejącym szybie po wykonaniu w nim prac adaptacyjnych.
2) wykonanie dokumentacji windy osobowej zgodnie z poniższymi wymaganiami:
a) wykonanie projektu technicznego na potrzeby montażu i uruchomienia windy, zawierającego szczegółowy
wykaz dostarczonych urządzeń oraz materiałów, opis zakresu prac do wykonania, niezbędne obliczenia, plan
przyłączenia nowych instalacji elektrycznych (oświetleniowych szybu i maszynowni windy) oraz gniazd 230V do
istniejącej sieci elektrycznej budynku a także opis parametrów zainstalowanych urządzeń w tym niezbędne
schematy i rysunki. Zatwierdzony przez Zamawiającego projekt techniczny jest podstawą do dalszych prac
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
b) dostarczenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej producenta urządzeń dźwigowych,
c) wykonanie dokumentacji powykonawczej windy osobowej,
d) dokumentacja (projekt techniczny, dokumentacja techniczno-eksploatacyjna,
producenta urządzeń oraz dokumentacja powykonawcza) ma być sporządzona w języku polskim, w wersji
papierowej - w 2 egz. oraz na nośniku CD lub pendrive – w 2 egz;
3) wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i uziemienia;
4) wykonanie oznakowań, napisów i instrukcji;
5) wykonanie prób ruchowych windy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) udział wykonawcy w badaniach windy dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego;
7) wykonanie dokumentacji rejestracyjnej windy i uzgodnienie jej z Urzędem Dozoru Technicznego;
8) przeprowadzenie przez wykonawcę szkolenie dla 4 pracowników Zamawiającego po odbiorze windy przez UDT w
zakresie uwalniania osób uwiezionych w kabinie windy.
49

numer sprawy ZZP-2380-30/2019
Wymagania szczegółowe.
1) Instalując instancje elektryczne windy należy spełnić w szczególności wymagania normy PN-ICE 60-364 – instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych, min. w zakresie bezpieczeństwa, ochrony przed dotykiem pośrednim i
bezpośrednim oraz przetężeniem. Wykorzystywana aparatura musi spełniać wymagania min. w zakresie prób pod
napięciem roboczym udarowym, prądu upływowego przy otwartych stykach i odstępu izolacyjnego.
2) Dla zasilania windy wykorzystać istniejącą linię kablową YAKY 4x16 mm2 .
3) Instalując windę należy spełnić wymagania obowiązujących przepisów i norm.
4) Po dostosowaniu otworów drzwiowych wind do wymagań związanych z montażem nowej windy, należy uzupełnić
ubytki w tynku a zniszczone okładziny marmurowe wymienić na nowe, a malaturę ścian przywrócić do stanu
pierwotnego.
5) Podczas dostawy i transportu elementów windy należy unikać uszkodzenia podłoża podwórza wewnętrznego
(wykonanego
z kostki brukowej) oraz elewacji zewnętrznej ścian budynku, ścian korytarzy i klatek schodowych oraz poddasza
budynku głównego. Wszelkie uszkodzenia oraz wszelkie zanieczyszczenia podczas transportu i wykonywania prac
demontażowych, adaptacyjnych montażowych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na koszt własny.
6) Wyłączenie i załączenie energii elektrycznej. Czasowe odłączenie i załączenie napięcia podczas wykonywania prac
powinno odbywać się w uzgodnieniu z Zamawiającym.
7) Organizacja prac stosowana przez Wykonawcę robót musi uwzględniać całodobowe użytkowanie obiektu i nie może
zakłócić normalnego działania jednostki Policji.
8) Na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu obowiązuje zakaz fotografowania, rejestrowania obrazu i
dźwięku.
9) Zakres prac demontażowych i adaptacyjnych:
a) prace demontażowe:
zdemontować istniejącą windę osobową, której parametry techniczne wskazano w tabeli nr 1 wraz z całym
wyposażeniem mechanicznym i elektrycznym oraz liniami sterowniczymi i sygnalizacyjnymi;
zdemontować w maszynowni windy urządzenia mechaniczne i instalacje elektryczne wraz osprzętem.
Naprawić ściany i posadzkę po zdemontowanych urządzeniach,
usunąć odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności określonych ustawą z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 701) oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony środowiska (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz.799 ze zm.) z zachowaniem wymaganych formalności –
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii Kart Przekazania Odpadu,
b) prace adaptacyjne:
dostosować istniejący szyb i maszynownię windy do potrzeb związanych z montażem nowego dźwigu
osobowego wraz z wykończeniem tj. zaprawianie tynkiem ścian po zdemontowanych urządzeniach i
instalacjach pomalowanie ich białą farbą emulsyjną oraz wykonanie nowych instalacji elektrycznych
oświetleniowych szybu i maszynowni windy,
dostosować istniejące otwory drzwiowe szybu windy do potrzeb zawiązanych z montażem nowego
dźwigu.
3.

Winda osobowa - parametry techniczne
Wymagane parametry techniczne dostarczonej windy osobowej zawarto w tabeli nr 2.
Tabela nr 2
Lp.
Opis
1)
Dane ogólne
Rodzaj dźwigu
Usytuowanie
2)
Dane techniczne
Udźwig
Prędkość podnoszenia
Ilość przystanków
Ilość dojść
Rozmieszczenie dojść
Wysokość podnoszenia
3)
Napęd
Typ napędu
4)

Liczba startów
Sterowanie

Parametry techniczne
Osobowy z maszynownią
W istniejącym szybie budynku głównego
375 kg
min. 1,0 m/s
4
4
Jednostronne
ok. 10,5 m
Elektryczny, bezreduktorowy, linowy z płynną regulacją jazdy i falownikiem
niezintegrowanym z płytą sterującą, maszynownią górną
min. 240/godz.
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Typ sterowania
Funkcje

5)

6)

Sygnalizacja
Kabina
Przystanek podstawowy
Pozostałe przystanki
Kaseta wezwań
Kabina
Typ kabiny

Wewnętrzne wymiary kabiny
Drzwi kabinowe
Inne

7)
8)

Szyb
Podszybie
Wymagania
Wymiary wewnętrzne

9)

Drzwi przystankowe (szyb)
Typ drzwi

Mikroprocesorowe, zbiorcze góra -dół
a) Wjazd na 2 piętro na kartę dostępu z wykorzystaniem istniejącego systemu
Unicard. W przypadku braku możliwości jego wykorzystania – założenie
nowego spełniającego te same funkcje.
b) Zjazd awaryjny do najbliższego przystanku w przypadku
zaniku napięcia realizowany przy pomocy zestawu baterii akum.
Wyświetlacz LCD informujący o aktualnym kierunku jazdy, emitujący informację
wideo na dowolny temat
Przyciski podświetlane, piętrowskazywacz, strzałki kierunku jazdy
Przyciski podświetlane, pietrowskazywacz, strzałki kierunku jazdy
Stal nierdzewna w ościeżnicy lub na ścianie
a) Metalowa nieprzelotowa, wykonana ze stali nierdzewnej (szczotkowanej)
wyposażona w panel dyspozycji ze stali nierdzewnej, na pełną wysokość
kabiny z podświetlanymi przyciskami z grafiką Braill´a.
b) Listwy przypodłogowe ze stali nierdzewnej
c) Lustro za szkła bezpiecznego nad poręczą
d) Oświetlenie LED w suficie, załączane automatycznie po otwarciu drzwi
kabiny
e) Oświetlenie awaryjne akumulatorowe czas podtrzymania min. dwugodzinny
f) Łączność telefoniczna z kabiny – układ automatycznej łączności, ze
wskazanym telefonem alarmowym (bez konieczności karty telefonicznej
bądź wydzielonego nr telefonu komórkowego) z ułożeniem linii telefonicznej
od szafy C (ok. 50 m) - dalsze połączenie zostanie skrosowane do centrali
tel. KWP i połączone z docelowym nr telefonu.
g) Kurtyny świetlne
h) Wentylator załączany automatycznie
i) Sygnalizacja przeciążenia graficzna i dźwiękowa
j) Podłoga kamienna granit lub płytki (kolor do uzgodnienia)
a) Szerokość: min. 900 mm;
b) Głębokość: min. 1000 mm;
c) Wysokość: min. 2100 mm;
Automatyczne, teleskopowe, z blachy nierdzewnej „szczotkowanej”;
a) Poręcze na wysokości 0,9m [górna krawędź]; co najmniej na jednej ścianie,
od =30 do 45 mm, odsunięta od ściany na 35 mm wystające końce
zaślepione i zgięte do ściany.
b) Przycisk zamykania i otwierania drzwi.
c) Sygnalizacja przeciążenia świetlna i akustyczna, po przeciążeniu ruch
kabiny powinien być uniemożliwiony.
d) Połączenie dwustronne głosowe typu Intercom, kabina –portiernia budynku
- szafa sterowa, alarm.
e) W ramie system zabezpieczający przed swobodnym spadkiem lub
niekontrolowanym wznoszeniem kabiny np. chwytacz dwukierunkowego
działania.
f) Dokładność zatrzymania +/- 10mm;
g) Symbole i oznakowania ogólnie dostępne przymocowane w trwały sposób
trudny do usunięcia;
Istniejący, konieczność adaptacji
a) Zainstalować wyłącznik STOP osiągalny z poziomu podłogi podszybia oraz
gniazdo 230V.
b) Zainstalować wyłącznik załączania oświetlenia szybu.
a) Szerokość: 1350 mm.
b) Głębokość: 1400 mm.
c) Nadszybie: 3400 mm.
d) Podszybie: 1400 mm;
Automatyczne, teleskopowe, o szer. 750mm;
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Wykonanie
Wymiary
10)

Zasilanie
Napięcie zasilania
Linia kablowa
Zabezpieczenia
Ochrona od porażeń

11)

Maszynownia dźwigu
Wymagania

Skrzydła i ościeżnice wykonane z blachy nierdzewnej
a) Szerokość wejścia: 800 mm.
b) Wysokość wejścia: 2000 mm
230/400V, 50Hz
Istniejąca YAKY 4x16 mm2
Istniejące BM 3x63 A
a) Ochrona podstawowa.
b) Ochrona dodatkowa: samoczynne szybkie wyłączenie zasilania.
c) Uziemienie prowadnic, połączenia wyrównawcze.
a) Dźwig z maszynownią.
b) Wyłącznik główny blisko wejścia do maszynowni, czytelnie opisany z
możliwością blokady.
c) Jeden wspólny punkt uziemienia dla wszystkich aparatów

4.

Wykonanie prac.
Wykonawca powierzy wykonanie prac związanych z montażem i uruchomieniem windy osobom zatrudnionym na
podstawie umowy o pracę, w tym:
1) jedna osoba, która musi posiadać:
a) kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi,
konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do 1 kV, elektrycznych pomiarów ochronnych do 1 kV w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
i rezystancji izolacji, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie,
b) uprawnienia do konserwacji dźwigów w kategorii I oraz uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego i elektrycznego dźwigów kategorii M I i E I, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
kwalifikacyjnym;
2) cztery osoby, z których każda musi posiadać:
a) kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji,
remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do 1 kV, elektrycznych pomiarów ochronnych do 1 kV w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
i rezystancji izolacji, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie,
b) uprawnienia do konserwacji dźwigów w kategorii I oraz uprawnienia konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego i elektrycznego dźwigów kategorii M I i E I, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
kwalifikacyjnym.

5.

Odbiór prac.
Zamawiający dokona odbioru po zakończeniu prac będących przedmiotem zamówienia oraz wykonaniu badania przez
Urząd Dozoru Technicznego, połączonego z wystawieniem pozytywnej decyzji zezwalającej na eksploatację windy.
Do odbioru końcowego prac Wykonawca jest zobowiązany przygotować i dostarczyć Zamawiającemu następujące
dokumenty:
1) dokumentację powykonawczą windy;
2) protokoły z przeprowadzonych prób i badań windy;
3) protokół z pomiarów instalacji elektrycznej i uziemiającej;
4) deklaracje zgodności i certyfikaty;
5) karty gwarancyjne;
6) protokół z decyzją Urzędu Dozoru Technicznego, zezwalający na eksploatację windy.
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Załącznik nr 6B do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 „Winda towarowo-osobowa”
1.

Opis stanu istniejącego.
Winda towarowa zlokalizowana jest w sześciokondygnacyjnym budynku łączności Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a.
Parametry techniczne istniejącej windy przedstawiono w tabeli nr 1.
Tabela nr 1
Lokalizacja windy: budynek łączności Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Paszport dźwigi typowego
1)
Dane ogólne
Wytwórca
KDP „ZRĘB” W-wa
Dane
nr fabr. A-50703, rok bud. 1983
Rodzaj dźwigu
MGE
Udźwig nominalny
1600 kg
2)
Dane techniczne
Liczba przystanków
6
Liczba drzwi przystankowych
7
Wysokość podnoszenia
21,45 m
Prędkość nominalna i dojazdowa
0,5 m/s
Rodzaj sterowania
W wg schematu E 0-814
Wymiary szybu i maszynowni
PN-75/M-45360
Maszynownia
Górna nad szybem
Obudowa szybu
murowany
3)
Wciągarki
Silnik elektryczny
Typ SBJDCe 86/24 nr fabr. 07668,moc 10/2,5 kW
Hamulec
Typ dwuszczękowy
Luzownik ELS-3
Typ ELS -3, nr fabr. 41409-41418
Reduktor
Typ R-5 EL, przełożenie 2:62 nr fabr 33202
Tarcza cierna
Fi 620, rowki klinowe, kąt podcięcia 400 op. podwójne
4)
Wyłączniki
Zestaw wyłącz. nadmiarowo- prądowych
Stycznik liniowy typ MO-62
Zakres przekaźnika termobimetalowego
22-40 A
Wyłącznik dźwigu
Typ OZ-200
Wyłącznik główny
Typ OZ-200
Wyłącznik zatrzymania
Typ EV-5
Przełącznik piętrowy
Typ EP-5 szt.6
Wyłączniki krańcowe
Typ D 429 R szt.2
5)
Drzwi przystankowe
Dwuskrzydłowe
Typ DS2C, wykonamie I, szerokość 1900 cm
Zamek bezpieczeństwa
Typ DR-2
Krzywka przesuwania ruchoma
Typ KK4
Rama kabiny
Typ KR6 b wyk. A
Chwytacze
Natychmiastowe
6)
Kabina
Metalowa
Typ KOTOP
Podłoga
stała
Wymiary kabiny
Szer. 190 cm, głęb. 275 cm, wys. 200 cm
Ciężar kabiny
1403 kg
7)
Szyb
Wymiary szybu
szer. 260 cm, głeb. 280 cm,
8)
Przeciwwaga
Klocki
szt. 27, wymiar 1000x100x100, ciężar 71 kg
Ciężar konstrukcji
230 kg
Ciężar przeciwwagi
2147 kg
9)
Liny stalowe
PN—71/M-80243
Nośne oznaczone wg normy
14,0-F6x25+Ao, nr atestu 10362
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10)
11)

12)
13)

Liczba przekrojów lin nośnych
4
Całkowita długość lin nośnych
4x68 m
Liny napędowe ogr. prędkości wg normy
Fi 8, 6x19
Całkowita długość liny ogr. prędkości
56 m
Rzeczywisty współczynnik bezpiecz. liny
13,8
Ogranicznik prędkości
Typ MR , nr fabr. 52859
Zderzak twardy
Zasilanie elektryczne
Linia kablowa (wlz) YAKY 4x16 mm2
Zabezpieczenie elektryczne
Zabezpieczenia
Typ BM 3x100A
Instalacja
ochronna.
Ochrona
przedZerowany biegun wtórny transformatora sterowego
niezamierzonym ruchem w przypadku
odziemienia
Ochrona przed skutkami zwarć obwód siły
IB =3x63A
Podstawowy obrót sterowy strona wtórna
IB = 4A
Napięcie sieci elektrycznej
230/400V
Dane dodatkowe
Maszynownia
Odporność ogniowa klasa A
Ściany i stropy
Strop podłogowy
Wytrzymałość na obciążenie 1100 kG/m2
Szyb
Ściany i stropy
Odporność ogniowa klasa A
Odchylenie od pionu
Szyb ma ścianę o pow. gładkiej, w której umieszczone są otwory
drzwi przystankowych z odchyleniem od pionu w kierunku na
zewnątrz szybu maks. 10 mm
Nadszybie
Wysokość 4 470 mm
Podszybie
Głębokość 1250 mm

Zasilanie w energię elektryczną.
Winda towarowo-osobowa zasilana jest w energię elektryczną linią kablową (wlz) YAKY 4x16 mm 2 z pola 3 rozdzielni
elektrycznej zlokalizowanej w pomieszczeniu ruchu elektrycznego (piwnica budynku łączności) Linia kablowa dźwigu
zabezpieczona jest bezpiecznikami typu BM 3x 100 A.
Linia kablowa (wlz) prowadzona jest z rozdzielni elektrycznej trasą w części piwnicznej pod sufitem na długości 20 m i
dalej poprzez strop piwniczny do wyłącznika głównego windy (Typ OZ-200) umieszczonego na paterze budynku i dalej
trasą, układaną podtynkowo do maszynowni windy. Długość całkowita linii kablowej wynosi około 20 m.
2.

Zakres prac.
Zakres prac obejmuje:
1) modernizację windy towarowej na windę towarowo - osobową, której zakres obejmuj:
a) wymianę kabiny na nową, o parametrach techniczny określonych w tabeli nr 2
b) wymianę osprzętu elektrycznego i kaset wezwań,
c) wymianę ręcznie zamykanych drzwi szybowych na automatyczne o podobnej szerokości,
d) wymianę olinowania,
e) wykonanie regeneracji napędu dźwigu oraz wymianę koła ciernego wciągarki,
f) wykonanie korekty prowadnic,
g) wyposażenie istniejącego napędu dźwigu w układ falownikowy, który nie może być niezintegrowany z płyta
główną sterowania;
2) wykonanie dokumentacji windy towarowo-osobowej zgodnie z poniższymi wymaganiami:
a) wykonanie projektu technicznego na potrzeby montażu i uruchomienia windy, zawierającego szczegółowy
wykaz dostarczonych urządzeń oraz materiałów, opis zakresu prac do wykonania, niezbędne obliczenia, plan
przyłączenia nowych instalacji elektrycznych (oświetleniowych szybu i maszynowni windy) oraz gniazd 230V do
istniejącej sieci elektrycznej budynku, a także opis parametrów zainstalowanych urządzeń w tym niezbędne
schematy i rysunki - zatwierdzony przez Zamawiającego projekt techniczny jest podstawą do dalszych prac
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
b) dostarczenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej producenta urządzeń dźwigowych,
c) wykonanie dokumentacji powykonawczej windy towarowo-osobowej,
d) dokumentacja (projekt techniczny, dokumentacja techniczno-eksploatacyjna producenta urządzeń oraz
dokumentacja powykonawcza) ma być sporządzona w języku polskim, w wersji papierowej - w 2 egz. oraz na
nośniku CD lub pendrive – w 2 egz.;
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

wykonanie oznakowań, opisów i instrukcji;
wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i uziemienia;
wykonanie prób ruchowych windy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
udział wykonawcy w badaniach windy dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego;
wykonanie dokumentacji rejestracyjnej windy i uzgodnienie jej z Urzędem Dozoru Technicznego;
przeprowadzenie przez wykonawcę szkolenia dla 4 pracowników Zamawiającego po odbiorze windy przez Urząd
Dozoru Technicznego w zakresie uwalniania osób uwiezionych w kabinie windy.

Wymagania szczegółowe.
1) Instalując instancje elektryczne windy należy spełnić w szczególności wymagania normy PN-ICE 60-364 – instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych, min. w zakresie bezpieczeństwa, ochrony przed dotykiem pośrednim
i bezpośrednim.
2) Dla zasilania windy wykorzystać istniejącą linię kablową YAKY 4x16 mm2.
3) Pozostawić w szybie istniejące prowadnice dźwigu i dokonać ich korekty.
4) Po dostosowaniu otworów drzwiowych wind do wymagań związanych z montażem nowej windy, należy uzupełnić ubytki
w tynku a malaturę ściany przywrócić do stanu pierwotnego.
5) Podczas dostawy i transportu elementów windy należy unikać uszkodzenia podłoża podwórza wewnętrznego oraz
elewacji zewnętrznej ścian budynku, ścian korytarzy i klatek schodowych budynku. Wszelkie uszkodzenia oraz wszelkie
zanieczyszczenia podczas transportu oraz wykonywania prac demontażowych, adaptacyjnych montażowych Wykonawca
będzie usuwał na bieżąco i na koszt własny.
6) Wyłączenie i załączenie energii elektrycznej. Czasowe odłączenie i załączenie napięcia podczas wykonywania prac
powinno odbywać się w uzgodnieniu z Zamawiającym.
7) Organizacja prac stosowana przez Wykonawcę robót musi uwzględniać całodobowe użytkowanie obiektu i nie może
zakłócić normalnego działania jednostki Policji.
8) Na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu obowiązuje zakaz fotografowania oraz rejestrowania obrazu
i dźwięku.
9) Zakres prac demontażowych i adaptacyjnych:
a) prace demontażowe:
zdemontować istniejącą windę towarowo - osobową, której parametry techniczne wskazano w tabeli nr 1, wraz
z wyposażeniem mechanicznym i elektrycznym oraz liniami sterowniczymi i sygnalizacyjnymi,
zdemontować w maszynowni windy urządzenia mechaniczne i instalacje elektryczne wraz z osprzętem,
naprawić ściany i posadzkę po zdemontowanych urządzeniach,
usunąć odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności określonych ustawą z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 701) oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) z zachowaniem wymaganych formalności – Wykonawca
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii Kart Przekazania Odpadu,
b) prace adaptacyjne:
dostosować istniejący szyb i maszynownię windy do potrzeb związanych z montażem nowego dźwigu
towarowo - osobowego wraz z ich wykończeniem tj. zaprawianie tynkiem ścian po zdemontowanych
urządzeniach i instalacjach pomalowanie ich białą farbą emulsyjną oraz wykonanie nowych instalacji
elektrycznych oświetleniowych szybu i maszynowni windy,
dostosować istniejące otwory drzwiowe szybu windy do potrzeb zawiązanych z montażem nowego dźwigu.
3.

Winda towarowo-osobowa - parametry techniczne.
Wymagane parametry techniczne dla windy towarowo- osobowej zawarto w tabeli nr 2
Tabela nr 2
Lp.
Opis
1)
Dane ogólne
Rodzaj dźwigu
Usytuowanie
2)
Dane techniczne
Udźwig
Prędkość podnoszenia
Ilość przystanków
Ilość dojść
Rozmieszczenie dojść
Wysokość podnoszenia
3)
Napęd

Parametry techniczne
Towarowo – osobowy z maszynownią górną nad szybem
W istniejącym szybie budynku głównego
1.600 kg
min. 0,5 m/s
6
7
Parter – przelot, reszta jednostronne
ok. 21,45 m
55

numer sprawy ZZP-2380-30/2019
Typ napędu

4)

5)

6)

7)

Liczba startów
Sterowanie
Typ sterowania
Funkcje
Sygnalizacja
Kabina
Przystanek podstawowy
Pozostałe przystanki
Kaseta wezwań
Kabina
Typ kabiny

Wewnętrzne wymiary kabiny
Drzwi kabinowe
Podłoga kabiny
Oświetlenie
Inne

8)
9)

Szyb
Podszybie
Wymiary wewnętrzne szybu

Elektryczny, bezreduktorowy, linowy z płynną regulacją jazdy i falownikiem
niezintegrowanym z płytą sterującą,
maszynownia górna
min. 240/godz.
Mikroprocesorowe, zbiorcze góra -dół
a) Zjazd pożarowy,
b) Dojazd awaryjny do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia
realizowany przy pomocy zestawu baterii akumulatorów.
Wyświetlacz LCD informujący o aktualnym kierunku jazdy, emitujący
informację wideo na dowolny temat
Przyciski podświetlane, piętrowskazywacz, strzałki kierunku jazdy
Przyciski podświetlane, pietrowskazywacz, strzałki kierunku jazdy
Ze stali nierdzewnej w ościeżnicy lub na ścianie
a) przelotowa, wykonana ze stali nierdzewnej (len) wyposażona
w panel dyspozycji ze stali nierdzewnej, na pełną wysokość
kabiny z podświetlanymi przyciskami z grafiką Braill´a.
b) Łączność telefoniczna z kabiny – układ automatycznej łączności, ze
wskazanym telefonem alarmowym (bez konieczności karty telefonicznej
bądź wydzielonego nr telefonu komórkowego) z ułożeniem linii
telefonicznej z maszynowni do najbliższej szafy instalacji telefonicznej
użytkownika ok. 50 m, umożliwiającej dalsze jej skrosowanie i połączenie
z docelowym nr telefonu.
c) Kurtyny świetlne.
d) Wentylator załączany automatycznie.
e) Sygnalizacja przeciążenia
Dostosowane do istniejącego udźwigu oraz drzwi kabinowych
Automatyczne, teleskopowe, z blachy nierdzewnej „szczotkowanej”;
Blacha ryflowana
a) Lampy LED nie wystające z sufitu kabiny, min. 100 lx na poziomie podłogi
b) Awaryjne – czas podtrzymania min. dwugodzinny;
a) Listwa cokołowa ze stali nierdzewnej.
b) Przycisk zamykania drzwi.
c) Sygnalizacja przeciążenia świetlna i akustyczna, po przeciążeniu
ruch kabiny powinien być uniemożliwiony.
d) Wentylator elektryczny; wentylacja w dolnej i górnej części po
1%
powierzchni
kabiny,
otwory
wentylacyjne
normalnie
dostępne powinny być wyposażone w środki ochronne, tak aby
nie przedostał się przez nie prosty pręt o dowolnym; przekroju
poprzecznym.
e) Połączenie dwustronne głosowe typu Intercom, kabina –portiernia
budynku - szafa sterowa, alarm.
f) W strefie wejścia kurtyna fotoelektryczna.
g) Przyciski zaprojektowane w wersji „antywandal", opisy w
alfabecie Braill´a.
h) W ramie system zabezpieczający przed swobodnym spadkiem lub
niekontrolowanym wznoszeniem kabiny - chwytacz dwukierunkowego
działania.
i) Dokładność zatrzymania +/- 10mm;
j) Symbole i oznakowania ogólnie dostępne przymocowane w
trwały sposób trudny do usunięcia;
Istniejący, konieczność adaptacji
a) Zainstalować wyłącznik STOP osiągalny z poziomu podłogi podszybia
oraz gniazdo 230V.
b) Zainstalowaćwyłącznik załączania oświetlenia szybu.
a) Szerokość: 2600 mm.
b) Głębokość: 2800 mm.
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c) Nadszybie: 3400 mm.
d) Podszybie: 1400 mm;
10)

Drzwi przystankowe (szyb)
Typ drzwi
Wykonanie
Wymiary

11)

Zasilanie
Napięcie zasilania
Linia kablowa
Zabezpieczenia
Ochrona od porażeń

12)

Maszynownia dźwigu

Automatyczne, teleskopowe
Skrzydła i ościeżnice wykonane z blachy nierdzewnej
a) Szerokość wejścia: 800 mm.
b) Wysokość wejścia: 2000 mm
230/400V, 50Hz
Istniejąca YAKY 4x16 mm2
Istniejace BM 3x63 A
a) Ochrona podstawowa.
b) Ochrona dodatkowa: samoczynne szybkie wyłączenie zasilania.
c) Uziemienie prowadnic, połączenia wyrównawcze.
a) Dźwig z maszynownią.
b) Wyłącznik główny blisko wejścia do maszynowni, czytelnie opisany z
możliwością blokady.
c) Jeden wspólny punkt uziemienia dla wszystkich aparatów.

4.

Wykonanie prac.
Wykonawca powierzy wykonanie prac związanych z montażem i uruchomieniem windy osobom zatrudnionym na
podstawie umowy o pracę, w tym:
1) jedna osoba, która musi posiadać:
a) kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi,
konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do 1 kV, elektrycznych pomiarów ochronnych do 1 kV w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
i rezystancji izolacji, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie,
b) uprawnienia do konserwacji dźwigów w kategorii I oraz uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego i elektrycznego dźwigów kategorii M I i E I, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
kwalifikacyjnym;
2) cztery osoby, z których każda musi posiadać:
a) kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji,
remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do 1 kV, elektrycznych pomiarów ochronnych do 1 kV w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
i rezystancji izolacji, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie,
b) uprawnienia do konserwacji dźwigów w kategorii I oraz uprawnienia konserwacji w zakresie wyposażenia
mechanicznego i elektrycznego dźwigów kategorii M I i E I, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
kwalifikacyjnym.

5.

Odbiór prac.
Zamawiający dokona odbioru po zakończeniu prac będących przedmiotem zamówienia oraz wykonaniu badania przez
Urząd Dozoru Technicznego, połączonego z wystawieniem pozytywnej decyzji zezwalającej na eksploatację windy.
Do odbioru końcowego prac Wykonawca jest zobowiązany przygotować i dostarczyć Zamawiającemu następujące
dokumenty:
1) dokumentację powykonawczą windy;
2) protokoły z przeprowadzonych prób i badań windy;
3) protokół z pomiarów instalacji elektrycznej i uziemiającej;
4) deklaracje zgodności i certyfikaty;
5) karty gwarancyjne;
6) protokół z decyzją Urzędu Dozoru Technicznego, zezwalający na eksploatację windy.
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