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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

ZNAK SPRAWY: SCOL/1460/2017 

 

Przetarg nieograniczony: 

 
 

Sukcesywna dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Oddziałów I. II  
oraz III w meble na wymiar w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy  

ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład  
w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym  

Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa. 
 

 
 
 

CPV:  39000000 - 3 – meble  
  39141000 - 2 - meble i wyposażenie kuchni 

 

 

 

………………………………………. ………………………………………. 

………………………………………. ………………………………………. 

 

         

     

                                Zatwierdził:  

……………………………………………. 

 

Załączniki do SIWZ: 

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy 

Zał. Nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy  

Zał. Nr 3 Oświadczenia 

Zał. Nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa 

Zał. Nr 5 Wykaz usług 

Zał. Nr 6 Wzór umowy 

 

 

Warszawa 29.11.2017 r. 

mailto:biuro@scol.warszawa.pl
http://www.scol.warszawa.pl/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-i-wyposazenie-kuchni-4699/
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

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

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

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

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

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

zamówienia poniżej 209 tys. euro na podstawie art. 39  – ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo 

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

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

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

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

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

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

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

publikacji ogłoszenia umieszczono je również na tablicy ogłoszeń w siedzibie ul. Mehoffera 

72/74, 03-131 Warszawa. 

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

wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym 

ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. 

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

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

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

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyposażenia pomieszczeń Oddziałów I, 

II oraz III w meble w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym  przy ul. Mehoffera 72/74. W 

Warszawie.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w formularzu asortymentowo -

Cenowym stanowiącym załącznik  nr 2 do SIWZ.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów opisanych 

szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia, dla których Wykonawca dostarczy na etapie 

odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego , dokumenty wymagane w opisie 

przedmiotu Zamówienia, w tym w szczególności atesty i certyfikaty.  

4. Dostarczone meble wykonane będą z materiałów posiadających atesty, certyfikaty i spełniać 

będą wszelkie wymagania opisane w załączniku nr 2 .  

5. Dostarczone meble będą nowe, pełnowartościowe oraz nie noszące oznak jakiegokolwiek 

użytkowanie lub uszkodzenia. Przedmiot zamówienia wykonany będzie ze szczególną 

starannością.  

6. Wykonawca na własny koszt dostarczy (wniesie), rozmieści i zamontuje meble w 

odpowiednich pomieszczeniach Zamawiającego. Budynek, w którym wykonany będzie 

przedmiot zamówienia jest trzypiętrowy, wyposażony w jedną windę towarową.  Winda jest 

użytkowana przez pacjentów w związku z powyższym przy dostawie mebli na I i II piętro 

Wykonawca skalkuluje również możliwość wnoszenia mebli po schodach.   

http://www.scol.warszawa.pl/
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7. W przypadku pomieszczeń: kuchni, pokoju socjalnego, magazynu bielizny czystej, dyżurki 

pielęgniarek, pokoje pacjentów, pokój lekarski, przed przystąpieniem do realizacji mebli, 

Wykonawca wykona projekt wymienionych wnętrz z zaproponowanym rozwiązaniem 

ustawienia mebli  i uzyska akceptację Zamawiającego.   

8. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy podłogi w trakcie prowadzonych prac 

montażowych, oraz usunie kartony, folie i posprząta miejsca, w których były prowadzone 

prace montażowe. 

9. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, 

stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

 

III ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE / OFERTA WARIANTOWA / ZAMÓWIENIA 

UZUPEŁNIAJĄCE/… 

1. Zamawiający nie dopuszcza składani ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji,  

o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

IV     PODWYKONAWCÓW do sprawdzenia  

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

2. Wykonawca może powierzyć zgodnie z treścią złożonej oferty, wykonanie części robót 

podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do 

SIWZ) tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i 

podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku niewskazania części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm 

podwykonawców, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany 

samodzielnie przez Wykonawcę. 

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 

2017 r.  

2.  Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujący sposób: 

a) każdy z Oddziałów będzie wyposażony w meble po złożeniu zamówienia przez 

Zamawiającego, 

b) po otrzymaniu zamówienia Wykonawca w terminie 3 dni dokona pomiaru 

pomieszczeń,  

w których będzie realizował dostawę mebli, zgodnie ze złożonym zamówieniem oraz 

przedstawi do akceptacji przygotowane projekty wnętrz wskazanych pomieszczeń.  
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c) w terminie 2 tygodni od dnia zaakceptowania projektów Wykonawca wykona, 

dostarczy  

i zamontuje meble zgodnie ze złożonym zamówieniem.  

 

VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz dodatkowo 

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 ustawy 

Pzp tj.: 

1.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) 

lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844); 

1.2.który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z 

zamawiającym o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy 

lub zasądzenia odszkodowania; 

1.3. który, naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, 

chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

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

dotyczące: 

 

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

 

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

 

2.3.  zdolności technicznej lub zawodowej 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykaz dostaw wykonanych, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z potwierdzeniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i 

podmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa 
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była wykonywana, a w przypadku świadczenia okresowego lub ciągłego są wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania – jedną 

dostawę mebli o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto  w  

pomieszczeniach użyteczności publicznej.   

3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 2) 

ppkt 2.3. niniejszego rozdziału w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o 

której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt, pkt 4 i pkt 8. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w 

terminie określonym przez Zamawiającego:  

1.  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne o których mowa w pkt. 2) ppkt 2.3 niniejszego rozdziału.  

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej, odpowiada solidarnie z podmiotem, który 

zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstała 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 

winy. 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia 

 

VII.WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

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

wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i 

dokumenty: 
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1) Aktualne na dzień składania ofert o świadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 

3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, 

że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

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

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

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

SIWZ. 

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

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

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

4) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

potwierdzeniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz których 

usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była 

wykonywana, a w przypadku świadczenia okresowego lub ciągłego są wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania  - zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 SIWZ.  Do 

oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że wskazane wyżej dostawy zostały 

wykonane należycie. 

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

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

wzoru w załączniku nr 4 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej 

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

złożeniem oświadczenia, Wykonawca przedstawia może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

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

Zamawiającemu następujące dokumenty:  

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

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

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
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zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu. 

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

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

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

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat 

tych należności, 

4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

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

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

U. z 2016 r poz. 716). 

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

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 3 oraz  pkt.2 ppkt 2.1-3.4 

niniejszego rozdziału, składa: 

3.1. dot. pkt 1 ppkt. 3 oraz  pkt 2 ppkt2.2-2.4 - dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że  

3.1.1. dot. pkt 1 ppkt 3 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

3.1.2. dot. pkt 2 ppkt 2.2 – 2.4 nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

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

miesięcy przez upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w ppkt3.1.2, 

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

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

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

mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy,  

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

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

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

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

3.4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym 

rozdziale  dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonym adresem 

internetowym  ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający samodzielnie 

pobierze samodzielnie  z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. 

 

4. Oferta wspólna  

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

występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo 

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

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

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

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

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

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz 

na wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione w rozdziale 

VII pkt 2 SIWZ. 

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako pełnomocnik. 

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

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

zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

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

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, 

umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ 

(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp) dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna. 

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

przesłać: 

 - na numer faksu 22 / 811 18 64 

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

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

wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) zamieści na stronie internetowej 

http://www.scol.warszawa.pl 

3 Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących 

udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą 

wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców. 

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

271 w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku. 

5. Adres do korespondencji listownej: 

ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa 

z dopiskiem: postępowanie nr SCOL/1460/2017 

 

IX. TERMIN ZWIĄZNIA OFERTĄ 

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

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni 

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

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

dni. 

http://www.scol.warszawa.pl/
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X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wymagania podstawowe: 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ; 

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

być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby 

zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców wspólnie 

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

status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do 

reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty 

wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby;  

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

jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz 

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

jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 

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

działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na 

reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane; 

3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

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

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

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości; 

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

zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

2. Forma oferty: 

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

pod rygorem nieważności; 

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

sposób trwały oraz podpisany przez osobę(y) uprawnioną(e) na podstawie odrębnych 

przepisów do składania oświadczeń woli - reprezentowania firmy na zewnątrz; 

3) formularz asortymentowo - cenowy  - załącznik nr 2 z wypełnionymi wszystkimi 

pozycjami, 

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

ma charakter porządkowy; 

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

wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) 

ofertę; 

6) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

3. Zawartość oferty: 

1) Formularz Ofertowy Wykonawcy - załącznik nr 1 do SIWZ; 
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2) Formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ; 

3) Oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ; 

4) Wykaz wykonanych usług -załącznik nr 5 do SIWZ 

5) Zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy) 

4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie 

5. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu 

zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej 

jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie wewnętrznej oprócz opisu na leży 

umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę bez otwierania przypadku 

wpłynięcia po terminie. Koperta (opakowanie)  powinna być zaadresowana wg poniższego 

wzoru: 

 

 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Spółka z o.o., ul. Mehoffera 72/74, 03-131 

Warszawa 

 

Oferta na sukcesywną dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń Oddziałów I, II oraz III w 

meble na wymiar w Zakładu Opiekuńczo-Lecznicze w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-

Leczniczym  

Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa  

Nr sprawy SCOL/1460./2017 

z dopiskiem: „Nie otwierać przed godz.11.30 dnia 07.12.2017 r.” 

 

6. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

2) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 

211 z późn. zm.),, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że 

nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 

4 ustawa Pzp, tj.: m. in.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. W związku z powyższym Wykonawca 

zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku formularza ofertowego. 

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie 

widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie 

wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze. 

Ponadto Wykonawca dołącza do oferty wyjaśnienie, w którym wykazuje, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 07.12.2017 r. do godziny 11.00 w Stołecznym Centrum 

Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w Warszawie. 
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2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2017 r. o godz. 11.30 w Stołecznym Centrum 

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

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

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

zamówienia; 

- zbadanie nienaruszalności ofert; 

- otwarcie ofert w kolejności ich złożenia; 

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

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

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

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

o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca zastrzegł nie później niż w 

terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane. 

XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 

1. Cena ofertowa brutto będzie obejmowała cały przedmiot zamówienia ze wszystkimi kosztami 

wynikającymi z niniejszej SIWZ, załączników i ewentualnych informacji dla Wykonawców, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Cena oferty, którą należy podać w Formularzu ofertowym, jest to cena w rozumieniu art. 3 ust. 

1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 915) – tj. wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest 

obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar i usługę. W cenie uwzględnia się podatek od 

towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 

towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez 

cenę rozumie się również stawkę taryfową. Stanowi ona podstawę oferty i całkowita cenę za 

przedmiot zamówienia. 

3. Cena ma być wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego Formularza 

asortymentowo- cenowego – załącznik nr 2 do SIWZ i przedstawiona w składanej ofercie. 

4. Wykonawca w formularzu ofertowym zaoferuje również szacowaną cenę brutto za 1 metr 

bieżący  zabudowy kuchennej oraz za 1 metr bieżący zabudowy w pokojach pacjentów.  

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenie 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności 

w zakresie określonym w art. 90 ust. 1 Pzp. 

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

Wykonawcy. 

8. Cenę ofertową brutto należy podać w polskich złotych (PLN) z należnym podatkiem VAT, 

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa brutto ma wynikać z ceny 

ogółem netto powiększonej o należny podatek VAT. Cena ogółem netto ma wynikać z sumy cen 

netto poszczególnych elementów, które należy podać w Formularzu Ofertowym Załącznik nr 1 

do SIWZ. 
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9. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. W przypadku 

zastosowania innej stawki VAT, niż stawka podstawowa, Wykonawca winien wykazać 

podstawę stosowania innej - preferencyjnej stawki podatkowej lub możliwość stosowania 

zwolnień podatkowych (np. przedstawiając w tym celu wyjaśnienia bądź indywidulaną 

decyzję US). 

10. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego (jeśli dotyczy), czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

11. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie 

umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

XIII. KRYTERIUM OCENY OFERT 

1. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnienia wymagań niniejszej SIWZ, Zamawiający 

dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej. 

2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. 

3. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu na podstawie 

następujących kryteriów oceny: 

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

 Waga: 100 % 

 Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny: 

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

 gdzie:  

 C min - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych 

 C n - cena ogółem brutto ocenianej oferty 

 gdzie 1 % = 1 pkt 

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. 

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

 

XIV. WYBÓR OFERTY I PODPISANIE UMOWY 

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

1)  odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp; 

2)  spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ; 

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

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

przewidzianej w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.  
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3. Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 

uPzp. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę regulującą 

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

najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów ubiegających się wspólnie o 

udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy Pzp);   

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

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

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

ze wzorem umowy, załączonym w SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ).  

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez dokonywania ich 

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

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

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

 

XV.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. WADIUM 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, 

w wysokości:  

3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)  

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

2.1. pieniądzu; 

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo– 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

2.3. gwarancjach bankowych; 

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości  

(Dz. U. z 2007 r., nr 42, poz. 275 ze zm.). 

3. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia 

innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument 

wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia 

bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego. 

4. KONTO ZAMAWIAJĄCEGO: Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem 

na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 96 1240 6074 1111 0000 4999 2025 

z podaniem tytułu: „wadium: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń  dla 

SCOL Sp. z o.o  – nr post. SCOL/1460 /2017 

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
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skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 

otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 

6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie dokonane niezwłocznie po podpisaniu 

umowy na dostawę przedmiotu zamówienia. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub 

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

8. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana:  

8.1  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  

8.2  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy; 

8.3  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9.  Powyższe okoliczności, o których mowa w pkt 8 i 9, muszą być jednoznacznie określone 

w treści gwarancji wnoszonej w formie innej niż w pieniądzu. 

 

XVII.WZÓR UMOWY 

1. Jako odrębny Załącznik nr 6. do SIWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa 

warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty dotyczące: 

1) zmian ilościowych w zapotrzebowaniach Zamawiającego dotyczących poszczególnych 

pozycji przedmiotu umowy. W tym przypadku Zamawiający przewiduje możliwość 

zmian ilościowych w tych pozycjach pod warunkiem, że maksymalna wartość brutto 

zobowiązania Zamawiającego nie ulegnie zwiększeniu; 

2) zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonania zmian, których nie można 

było przewidzieć w momencie zawierania umowy, a są one korzystne dla 

Zamawiającego, przy czym zmiany te nie mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy; 

3) jeżeli Wykonawca zmienił dane firmy (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.) 

możliwe jest sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego dane firmy; 

4) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych, mających zastosowanie 

przy udzielaniu zamówień publicznych, treść umowy będzie zmieniała się stosownie do 

wprowadzonych rozwiązań prawnych; 

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w 

interesie Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, 

b) z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 

umowy  

w określonym pierwotnie terminie, 
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6) konieczności zmiany zakresu dostaw będących przedmiotem umowy, gdy ich wykonanie  

w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego o czas proporcjonalny  

do zmniejszonego zakresu. 

7) W przypadku przedłużającej się inwestycji – przebudowy Oddziałów I, II oraz III. 

8) Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy realizację dodatkowych dostaw, 

nieobjętych zamówieniem określonym w § 1, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 

łącznie następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie jest dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,  

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej dostawy nie przekracza 50% wartości określonej w § 4 ust. 3 

powyżej. 

3. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, poza wskazanymi powyżej, gdy wykonawcę, któremu 

Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

1.  w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

2. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 

1. Każda ze zmian wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego i Wykonawcy oraz 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

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

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, z 

zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób. 

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać  

z dokumentów załączonych do oferty.  

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego badania i  oceny. 

7. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, jako oferta 

najkorzystniejsza, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, o ile umowa nie została 

załączona do oferty. Zaleca się, aby umowa określała strony umowy, cel działania, sposób 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum, 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 
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8. W celu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego osoba upoważniona do 

reprezentowania Wykonawcy, lub upoważniona przez Wykonawcę do podpisania umowy 

(pełnomocnictwo należy okazać przy podpisywaniu umowy) zgłosi się do siedziby 

Zamawiającego z pieczęcią zawierającą nazwę i adres Wykonawcy w terminie ustalonym 

z Zamawiającym wraz z dokumentami wymienionymi odpowiednio w ust. 6, o ile dokumenty 

te nie zostały przekazane wcześniej. 

 

XVIII.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale VI ustawy . 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

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

miejscowość 

 

Zamawiający:  

Stołeczne Centrum Opiekuńczo- 

Lecznicze,  

ul. Mehoffera 72/74,  

03-131 Warszawa 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

I.DANE WYKONAWCY 

1. Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum) 

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

2. Siedziba Wykonawcy: 

ul:....................................... kod:.................. miejscowość:............................................ 

3.  Adres do korespondencji: 

ul:....................................... kod:.................. miejscowość:............................................ 

4.  NIP:.......................................... 5. REGON: ……………………………………………… 

6.  TEL: 0 - …………………….      7. FAX: 0 - ……………………………. 

8.  MAIL: ....................................... 

9. OSOBA DO KONTAKTÓW: ......................................... 10. TEL.: ................................ 
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Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):  

A) Nazwa Partnera: 

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

B) Siedziba Partnera: 

ul:......................................... kod:..................... miejscowość:............................................ 

 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Oferta dotyczy zamówienia publicznego nr postępowania SCOL/1460/2017 w trybie przetargu 

nieograniczonego na  Sukcesywną dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń 

Oddziałów I, II oraz III  w meble na wymiar w Zakładu Opiekuńczo-Lecznicze w 

Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 

72/74, 03-131 Warszawa. 

 

 

III. CENA  

OFERUJEMY WYKONANIE CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 

ZGODNEGO Z ZAPISAMI SIWZ, ZAŁĄCZNIKAMI i ewentualnymi informacjami 

dla Wykonawców za cenę uwzględniającą wszystkie koszty wykonania 

zamówienia: 

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

VAT (23%): ……………….zł( słownie: ………………………………..) 

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

 

Cena brutto  …………………….  z1 m bieżącego  zabudowy kuchennej i pokojów 

socjalnych.  

Cena brutto ……………………… z 1 m bieżącego zabudowy w pokojach pacjentów.  

  

ustaloną na podstawie Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2) w oparciu  

o jednostkowe ceny netto oraz podatek VAT obowiązujący na dzień składania ofert, 

naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO 

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

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

informacje konieczne do przygotowania oferty. 

2. Wykonawca oświadcza, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach wskazanych w 

SIWZ. 

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

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

warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 

5. Oświadczam/y, że stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, wybór naszej oferty: 
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nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 

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

177, poz. 1054 z późn. zm.) 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie  

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

177, poz. 1054 z późn. zm.) 

jednocześnie wskazuję/my: 

nazwy (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

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

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

V. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)* 

NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODZLECIMY PODWYKONAWCOM  

L.P. OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1  

2  

* Niewypełnienia oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców. 

VI.TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

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

z dnia 29.01.2004r. publicznych zastrzegamy, że informacje: ……………(wymienić czego 

dotyczy) zawarte są w następujących dokumentach: ……………stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. nr 153, poz. 1503 z 

późn. zm.)i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 

UZASADNIENIE: 

Jednocześnie wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa ponieważ: 

 

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

 

Wykonawca informację, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 

wykazuje powyżej lub w osobnym załączniku w Ofercie. 

 

Uwaga:  

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie 

widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie 

wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze. 

 

 

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 
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1) 

________________________________________________________________

______ 

2)  

________________________________________________________________

______ 

3) 

________________________________________________________________

______ 

4) 

________________________________________________________________

______ 

 

 

 

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

     (miejscowość)                                                                                                        (podpis osoby upoważnionej do  

reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

 

 

 



 

STOŁECZNE CENTRUM OPIEKUŃCZO – LECZNICZE SP. Z O.O. 
UL. MEHOFFERA 72/74, 03-131 WARSZAWA, TEL.: CENTRALA 22 811-06-88, FAX. 22 811-18-64 

e-mail: biuro@scol.warszawa.pl web: www.scol.warszawa.pl, Nrrejestru 000000007155 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY  
 

   Wyposażenie Oddziałów  I, II oraz III Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74, 
 
 Uwagi ogólne do całego zamówienia.  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wykonania, dostarczenia i zamontowania zabudowy meblowej na wymiar w pomieszczeniach 

wskazanych przez Zamawiającego. Meble będą dostarczane sukcesywnie.  

Wymiary podane w Opisie przedmiotu zamówienia mają charakter pomocniczy i poglądowy, służą do wyceny przedmiotu zamówienia.  

Zaniechanie dokonania pomiaru obciąża Wykonawcę. Przez przystąpieniem do produkcji mebli Wykonawca uzgodni z Zamawiającym ostateczny 

kształt mebli. Kolorystyka laminatu powinna być uzgodniona z Zamawiającym przed rozpoczęciem produkcji mebli. Wykonawca w projekcie 

wskaże co najmniej dwa kolory do wyboru przez Zamawiającego w kolorze według kolorystyki Kronopolu  w odcieniu jasnym. Wszystkie meble 

będę wyposażone w uchwyty w kolorze INOX.   

Wykonawca w wycenie uwzględni koszt wykonania podłączeń kuchenek zmywarek zlewów i umywalek zakupionych przez Zamawiającego.  
 
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY WYMIARÓW SZAF WYMIENIONYCH W NINIEJSZYM ZESTAWIENIU.  
 

LP NAZWA PRZEDMIOTU ilość cena 
jedn.  
netto 

kwota 
netto 

kwota VAT kwota brutto 

1 Pokój dziennego pobytu.  
Szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o gr. mim 18 mm 
pokrytej obustronnie warstwą laminatu w klasie higienicznej 
E1.Minimalna gęstość płyty min. 650 kg/m3 W szafach z drzwiami 
otwieranymi na boki należy uwzględnić odpowiednią liczbę zawias 
gwarantujących ich utrzymanie. Zawiasy chromowane lub niklowane 
powinny umożliwiać otwarcie do kąta 1100 .  Zawias z puszką stalową z 
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mocowaniem puszki na wkręty, mechanizmem zamykanie ze sprężyn. 
Mechanizm ma zapewniać regulację boczną +/- 2 mm i regulację 
głębokości +3/-2 mm. Szafy wyposażone w tylną ścianę z białej płyty 
HDF o gr. min. 4 mm, zamki wyposażone w 2 klucze. Szafy postawione 
na nóżkach umożliwiających regulację przykryte cokołem max. 10 cm. 
Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebli zabezpieczone okleiną PCV min 
1 mm. 

 Regał na książki 80 x 40 x 230 wys. Regał wykonany będzie w 
następujący sposób: cokół 5 -10 cm. Fronty pełne do wysokości 110 cm 
zamykane na klucz w środku 2 półki, pozostała część  2 półki otwarte z 
możliwością regulacji.   

3     

 Szafa zamykana na klucz 80 x 40 x 230 wys.  
Szafy otwierana na boki w środku 5 półek z równym rozstawem we 
wnętrzu szafy. Frontu otwierane na boki. Fronty szafek o wysokość 110 
cm.  

3     

2 Kuchenka oddziałowa.  
Korpusy szafek dolnych i górnych wykonane z płyty wiórowej 
trójwarstwowej o gr. mim 18 mm pokrytej obustronnie warstwą 
laminatu w klasie higienicznej E1.Minimalna gęstość płyty min. 650 
kg/m3 W szafach z drzwiami otwieranymi na boki należy uwzględnić 
odpowiednią liczbę zawias gwarantujących ich utrzymanie. Zawiasy 
chromowane lub niklowane powinny umożliwiać otwarcie do kąta 1100 .  
Zawias z puszką stalową z mocowaniem puszki na wkręty, 
mechanizmem zamykanie ze sprężyn. Wszystkie nieosłonięte krawędzie 
mebli zabezpieczone okleiną PCV min 1 mm. Fronty szafek wykonane z 
płyty MDH o gr. min 18 mm. Blat kuchenny mineralno -akrylowy 
o gr. 4 cm. pod blatem kuchennym należy przewidzieć montaż 
zmywarek gastronomicznych  

     

 Zabudowa kuchenna metry bieżące około 3 mb na I piętrze.  
Zabudowa kuchenna składa się z szafek dolnych 60 zlewozmywakowa, 
60 pod umywalkę,  szafka 60 z szufladą i frontem otwieranym na bok x2 
szt., szafki górne to okap teleskopowy w szafce okapowej 60 cm. Szafka 
wisząca 100 x 30 x 86 otwierana z drzwiczkami, szafka 90 x 30 x 60  
otwierana na boki z półką  

12 mb     

 Zabudowa wnęki – szafa dwudrzwiowa otwierana na boki 
wyposażona w półki zamocowane na kątowniki typu „komandorek” 

1     
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mocowane do ściany wyposażonej w glazurę. Wymiar wnęki głębokość 
70 x 210 wysokość x 94 szerokość.  Fronty zabudowanej wnęki 
otwierane na boki zamocowane do opaski szer. 10 cm przytwierdzonej 
do ścian.  

3 Pomieszczenie porządkowe.  
Szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o gr. mim 18 mm 
pokrytej obustronnie warstwą laminatu w klasie higienicznej 
E1.Minimalna gęstość płyty min. 650 kg/m3 W szafach z drzwiami 
otwieranymi na boki należy uwzględnić odpowiednią liczbę zawias 
gwarantujących ich utrzymanie. Zawiasy chromowane lub niklowane 
powinny umożliwiać otwarcie do kąta 1100 .  Zawias z puszką stalową z 
mocowaniem puszki na wkręty, mechanizmem zamykanie ze sprężyn. 
Mechanizm ma zapewniać regulację boczną +/- 2 mm i regulację 
głębokości +3/-2 mm. Szafy wyposażone w tylną ścianę z białej płyty 
HDF o gr. min. 4 mm, zamki wyposażone w 2 klucze. Szafy postawione 
na nóżkach umożliwiających regulację przykryte cokołem max. 10 cm. 
Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebli zabezpieczone okleiną PCV min 
1 mm 

     

 Szafy (klucz) 80 x 50 x 250 wys. 
Szafy otwierana na boki w środku 6 półek z równym rozstawem we 
wnętrzu szafy. Frontu otwierane na boki. Fronty szafek o wysokość 120 
cm. 

6     

4 Pokój kąpielowy.  
Szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o gr. mim 18 mm 
pokrytej obustronnie warstwą laminatu w klasie higienicznej 
E1.Minimalna gęstość płyty min. 650 kg/m3 W szafach z drzwiami 
otwieranymi na boki należy uwzględnić odpowiednią liczbę zawias 
gwarantujących ich utrzymanie. Zawiasy chromowane lub niklowane 
powinny umożliwiać otwarcie do kąta 1100 .  Zawias z puszką stalową z 
mocowaniem puszki na wkręty, mechanizmem zamykanie ze sprężyn. 
Mechanizm ma zapewniać regulację boczną +/- 2 mm i regulację 
głębokości +3/-2 mm. Szafy wyposażone w tylną ścianę z białej płyty 
HDF o gr. min. 4 mm, zamki wyposażone w 2 klucze. Szafy postawione 
na nóżkach umożliwiających regulację przykryte cokołem max. 10 cm. 
Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebli zabezpieczone okleiną PCV min 
1 mm 
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 Szafa dwudrzwiowa 100 x 50 x 250 wys. 
Szafy otwierana na boki w środku 5 półek z równym rozstawem we 
wnętrzu szafy w części niższej szafy tj. do wysokości 200 cm.  Front 
drzwi 50 x 190 oraz cokół, szafa z zamkiem . Nadstawka szafka o 
wysokości 50 cm otwierana  na boki.  

3     

 Regał 80 x 40 x 250 wys. Regał wykonany jako otwarty z 
regulowanymi półkami. 6 półek. 

3     

5 Pokój oddziałowej      
 Szafy (klucz) 80 x 40 x 235 wys.  

Szafy otwierana na boki w środku 5 półek z równym rozstawem we 
wnętrzu szafy. Fronty otwierane na boki, cokół 5-10 cm. Fronty o 
wysokości 112 cm.  

6     

 Szafa ubraniowa 50 x 50 x 235 wys.  Jeden front  zamykany na 
klucz szafa wyposażona w reling na wysokości co najmniej  145 cm od 
dolnego wieńca oraz jedną półką nad relingiem. 

3     

 Komoda 60 x 50 x 110 (z jedną szufladą wys. 20 cm na metalowych 
prowadnicach rolkowych, w części komody poniżej szuflady 1półką w 
środku)  Jeden front.  

3     

 Biurko komputerowe o wymiarach 150 x 70 x 76 wysokość. 
Blat grubości  2,5 - 2,8 cm  +  kontener biurowy typowy trzy szuflady 
zamykane  na zamek zamykający wszystkie trzy szuflady.  

3     

 Szafka wisząca nad biurkowa 150 x30 x40 -  na 1 piętrze (szafki 
wiszące podzielone na trzy części po 50 cm. 2 części skrajne z 
drzwiczkami, części środkowa odkryta z 1 półka   

3     

6 Pomieszczenie na sprzęt  
Szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o gr. mim 18 mm 
pokrytej obustronnie warstwą laminatu w klasie higienicznej 
E1.Minimalna gęstość płyty min. 650 kg/m3  . Szafy postawione na 
nóżkach umożliwiających regulację przykryte cokołem max. 10 cm. 
Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebli zabezpieczone okleiną PCV min 
1 mm 

     

 Regał 100 x 40 x 250 wys.  
Regał otwarty z  6 półek z równym rozstawem we wnętrzu szafy.  

6     

7 Dyżurka pielęgniarska Szafy wykonane z płyty wiórowej 
trójwarstwowej o gr. mim 18 mm pokrytej obustronnie warstwą 
laminatu w klasie higienicznej E1.Minimalna gęstość płyty min. 650 
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kg/m3 W szafach z drzwiami otwieranymi na boki należy uwzględnić 
odpowiednią liczbę zawias gwarantujących ich utrzymanie. Zawiasy 
chromowane lub niklowane powinny umożliwiać otwarcie do kąta 1100 .  
Zawias z puszką stalową z mocowaniem puszki na wkręty, 
mechanizmem zamykanie ze sprężyn. Mechanizm ma zapewniać 
regulację boczną +/- 2 mm i regulację głębokości +3/-2 mm. Szafy 
wyposażone w tylną ścianę z białej płyty HDF o gr. min. 4 mm, zamki 
wyposażone w 2 klucze. Szafy postawione na nóżkach 
umożliwiających regulację bez cokołu Nóżki Chromowane lub 
aluminiowe. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebli zabezpieczone 
okleiną PCV min 1 mm 

 Profesjonalna zabudowa dyżurki pielęgniarskiej metry bieżące ok. 7 mb. 
na I piętrze 
Szafka (klucz) 80x50x200 szt. 1, szafki dolne oraz szafka zlewowa i 
umywalka o łącznej długości 200 x 50x81. Szafki dolne o długości 320 
cm  łącznie z lodówką lodówka wolnostojąca pod blatowa. Wysokość 
szafek zostanie dostosowana do wysokości lodówki.  

21     

 Biurko narożne 160 x 120 x 70 głębokości. Blat grubości  2,5 - 2,8 
cm  +  kontener biurowy typowy trzy szuflady zamykane  na zamek 
zamykający wszystkie trzy szuflady. Na  biurkiem  należy zaplanować 
wiszącą narożną 120 x 80x 40 wysokość i 30 gł.  Szafka narożna 
wykonana będzie jako  1 element szafka 80 cm z frontami,   część rogowa 
około 40 x40 otwarta z półka  i ostatnia szafka 40 cm  z frontem.  

3     

8 Magazyn bielizny czystej 
Szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o gr. mim 18 mm 
pokrytej obustronnie warstwą laminatu w klasie higienicznej 
E1.Minimalna gęstość płyty min. 650 kg/m3 W szafach z drzwiami 
otwieranymi na boki należy uwzględnić odpowiednią liczbę zawias 
gwarantujących ich utrzymanie. Zawiasy chromowane lub niklowane 
powinny umożliwiać otwarcie do kąta 1100 .  Zawias z puszką stalową z 
mocowaniem puszki na wkręty, mechanizmem zamykanie ze sprężyn. 
Mechanizm ma zapewniać regulację boczną +/- 2 mm i regulację 
głębokości +3/-2 mm. Szafy wyposażone w tylną ścianę z białej płyty 
HDF o gr. min. 4 mm, zamki wyposażone w 2 klucze. Szafy postawione 
na nóżkach umożliwiających regulację przykryte cokołem max. 10 cm. 
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Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebli zabezpieczone okleiną PCV min 
1 mm 

 Zabudowa szafa z drzwiami przesuwanymi 430 dł x 82 x 250 
wys. na 1 oddziale  
Zabudowa wykonana w systemie drzwi przesuwanych w systemie 
prowadnic zapewniających udźwig skrzydła drzwi do 50 kg, wyposażony 
w stopery umożliwiające zatrzymanie drzwi w dowolnym miejscu 
prowadnicy. Drzwi przesuwane z płyty laminowanej zakończone 
pionowym profilem aluminiowym w kolorze INOX spełniający również 
funkcję uchwytu.    
Długość ściany 430 zostanie podzielona w następujący sposób:  
Część dolna zabudowy  do wysokości 2000 cm  wykonana na cokole 5-10 
cm  pierwszy element regał otwarty z półkami o szerokości 80 cm. 
pozostałe 350 cm podzielone na 2 moduły po 2 szt. drzwi przesuwanych 
na jednym torze.  
Część górna wykonana jako pawlacz o wysokość 50 cm na całej długości  
zabudowy (430 cm) z drzwiami otwieranymi na boki około 60 cm.  

13m     

 Szafa 80 x 40 x 250 wys.  
Szafy otwierana na boki w środku 6 półek z równym rozstawem z 
możliwością regulacji wysokości. Frontu otwierane na boki. Fronty 
szafek o wysokość 120 cm. 

3     

9 Pokój socjalny. 
Szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o gr. mim 18 mm 
pokrytej obustronnie warstwą laminatu w klasie higienicznej 
E1.Minimalna gęstość płyty min. 650 kg/m3 W szafach z drzwiami 
otwieranymi na boki należy uwzględnić odpowiednią liczbę zawias 
gwarantujących ich utrzymanie. Zawiasy chromowane lub niklowane 
powinny umożliwiać otwarcie do kąta 1100 .  Zawias z puszką stalową z 
mocowaniem puszki na wkręty, mechanizmem zamykanie ze sprężyn. 
Mechanizm ma zapewniać regulację boczną +/- 2 mm i regulację 
głębokości +3/-2 mm. Szafy wyposażone w tylną ścianę z białej płyty 
HDF o gr. min. 4 mm, zamki wyposażone w 2 klucze. Szafy postawione 
na nóżkach umożliwiających regulację przykryte cokołem max. 10 cm. 
Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebli zabezpieczone okleiną PCV min 
1 mm 

     

 Szafa 80 x 40 x 250 wys. 9     
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Szafy otwierana na boki w środku 6 półek z równym rozstawem z 
możliwością regulacji wysokości. Frontu otwierane na boki. Fronty 
szafek o wysokość 120 cm. 

 Zabudowa dolna na nóżkach należy przewidzieć szafkę na  
zlewu i umywalki  oraz lodówkę podblatową oraz 4 szafki 53 
cm. Szafka będzie wyposażona w 1 szufladę  oraz drzwiczki  
otwierane na boki praz pólka (całość blatu 400)   

12     

10 Magazyn na leki. 
Szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o gr. mim 18 mm 
pokrytej obustronnie warstwą laminatu w klasie higienicznej 
E1.Minimalna gęstość płyty min. 650 kg/m3 W szafach z drzwiami 
otwieranymi na boki należy uwzględnić odpowiednią liczbę zawias 
gwarantujących ich utrzymanie. Zawiasy chromowane lub niklowane 
powinny umożliwiać otwarcie do kąta 1100 .  Zawias z puszką stalową z 
mocowaniem puszki na wkręty, mechanizmem zamykanie ze sprężyn. 
Mechanizm ma zapewniać regulację boczną +/- 2 mm i regulację 
głębokości +3/-2 mm. Szafy wyposażone w tylną ścianę z białej płyty 
HDF o gr. min. 4 mm, zamki wyposażone w 2 klucze. Szafy postawione 
na nóżkach umożliwiających regulację przykryte cokołem max. 10 cm. 
Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebli zabezpieczone okleiną PCV min 
1 mm 

     

 Szafy (klucz)  80 x 40 x 250 wys. 
Szafy otwierana na boki w środku 6 półek z równym rozstawem we 
wnętrzu szafy. Frontu otwierane na boki. Fronty szafek o wysokość 120 
cm. 

9     

 Regały 80 x 40 x 250 wys.  
Rregał otwarty 6 półek regulowanych  2 szt. na oddział 

4,8m     

11 Pokój lekarski 
Szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o gr. mim 18 mm 
pokrytej obustronnie warstwą laminatu w klasie higienicznej 
E1.Minimalna gęstość płyty min. 650 kg/m3 W szafach z drzwiami 
otwieranymi na boki należy uwzględnić odpowiednią liczbę zawias 
gwarantujących ich utrzymanie. Zawiasy chromowane lub niklowane 
powinny umożliwiać otwarcie do kąta 1100 .  Zawias z puszką stalową z 
mocowaniem puszki na wkręty, mechanizmem zamykanie ze sprężyn. 
Mechanizm ma zapewniać regulację boczną +/- 2 mm i regulację 
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głębokości +3/-2 mm. Szafy wyposażone w tylną ścianę z białej płyty 
HDF o gr. min. 4 mm, zamki wyposażone w 2 klucze. Szafy postawione 
na nóżkach umożliwiających regulację przykryte cokołem max. 10 cm. 
Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebli zabezpieczone okleiną PCV min 
1 mm 

 Szafy (klucz)  80 x 40 x 250 wys. 
Szafa otwierana na boki w środku 5 półek z równym rozstawem we 
wnętrzu szafy. Frontu otwierane na boki. Fronty szafek o wysokość 120 
cm. 
 

6     

 Szafa ubraniowa 50x50x250 wyposażona w reling na 
wysokości co najmniej  145,0 od dolnego wieńca oraz jedną 
półką nad relingiem. Fronty szafy podzielone na dwie wysokości 190 
i 50  w części górnej półka  
  

3     

 Komoda 100 x 50 x 100 wys. (z jedną szufladą wys. 20 cm na 
metalowych prowadnicach rolkowych oraz 1 półką w środku)  Fronty 
otwierane na boki.  
 

3     

12 Szafki przyłóżkowe wymiary I wzór Rubens 1 lub równoważny  15     
13 Szafy ubraniowe dla chorych 40 x 50 x 250  

Szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o gr. mim 18 mm 
pokrytej obustronnie warstwą laminatu w klasie higienicznej 
E1.Minimalna gęstość płyty min. 650 kg/m3 W szafach z drzwiami 
otwieranymi na boki należy uwzględnić odpowiednią liczbę zawias 
gwarantujących ich utrzymanie. Zawiasy chromowane lub niklowane 
powinny umożliwiać otwarcie do kąta 1100 .  Zawias z puszką stalową z 
mocowaniem puszki na wkręty, mechanizmem zamykanie ze sprężyn. 
Mechanizm ma zapewniać regulację boczną +/- 2 mm i regulację 
głębokości +3/-2 mm. Szafy wyposażone w tylną ścianę z białej płyty 
HDF o gr. min. 4 mm, zamki wyposażone w 2 klucze. Szafy postawione 
na nóżkach umożliwiających regulację przykryte cokołem max. 10 cm. 
Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebli zabezpieczone okleiną PCV min 
1 mm.  

80     
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Wyposażona w reling na wysokości co najmniej  145,0 od 
dolnego wieńca oraz jedną półką nad relingiem. Fronty szafy 
podzielone na dwie wysokości 190 i 50  w części górnej półka.   
 

 R A Z E M 
 

- -    

 
 
 

1) Wartość Netto: ……………………………… zł (słownie:………………………………………………………………………………………) 

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

3) Wartość Brutto:……………………………..zł ( słownie: ………………………………………………………………………………………)  

 
 

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

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

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do 

 składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 
 

 

 



 

STOŁECZNE CENTRUM OPIEKUŃCZO – LECZNICZE SP. Z O.O. 
UL. MEHOFFERA 72/74, 03-131 WARSZAWA, TEL.: CENTRALA 22 811-06-88, FAX. 22 811-18-64 

e-mail: biuro@scol.warszawa.pl web: www.scol.warszawa.pl, Nrrejestru 000000007155 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000456064 NIP: 524-27-58-370 
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Załącznik  nr 3 do SIWZ 

 

----------------------------------------     

     (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

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

Prawo zamówień publicznych 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywną dostawę i montaż wyposażenia 
pomieszczeń Oddziałów I, II oraz III  w meble na wymiar w Zakładu 
Opiekuńczo-Lecznicze w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o. 
o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, prowadzonego przez SCOL, 
oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

23 ustawy Pzp. 

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

ustawy Pzp w zakresie określonym w SIWZ. 

 

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

 

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

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

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

mailto:biuro@scol.warszawa.pl
http://www.scol.warszawa.pl/
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…………….............................................................. 

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 
SIĘ WYKONAWCA – art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych  zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. ………………………………………………… 

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

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

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

KRS/CEiDG) 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

 

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

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do 

 składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

Uwaga: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość w art. 25a ust. 5 
pkt 2 ustawy Pzp 

 

 

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

– art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. ……………………………………………………… 

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

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

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

KRS/CEiDG) 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

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

Prawo zamówień publicznych 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

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

o udzielenie zamówienia publicznego określone przez Zamawiającego w Rozdziale VI pkt 2 

ppkt 2.3.  

 

 

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

 

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

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

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

 

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

przez Zamawiającego w Rozdziale VI pkt 2ppkt 2.3 , polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: 

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

……………………………………………………………………….……………………………………………………………
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………………………………….……………………………………..,  

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

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

………………………………………………………………………  

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

 

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

 

 

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

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.   

 

 

 

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

 

 

 

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

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy) 
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Uwaga 

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie 
winno być złożone przez każdy podmiot. 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Uwaga!  Dokument wypełnia Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania 
informacji z otwarcia ofert, o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę i montaż wyposażenia 
pomieszczeń Oddziałów I, II oraz III  w meble na wymiar w Zakładu Opiekuńczo-Lecznicze 
w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 
Warszawa. 

Będąc przedstawicielem  
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firmy…......................................................................................................................................... 

(nazwa firmy) 

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

(imię i nazwisko uprawnionego reprezentanta firmy) 

 

Oświadczam/y/*, że: 

1. nie należę/my* do grupy kapitałowej, 

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

 

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

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

 

 

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

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

*)niepotrzebne skreśl 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

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

 (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG Z OSTATNICH TRZECH LATACH 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywną dostawę i montaż wyposażenia 
pomieszczeń Oddziałów I, II oraz III  w meble na wymiar w Zakładu Opiekuńczo-Lecznicze 
w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 
Warszawa. 

 

 

 

Lp 

Przedmiot 
realizacji usługi 
(nazwa) 

 

Wartość 
usługi  

Termin wykonania zamówienia Podmioty, na rzecz 
których usługi 

zostały wykonane       
(nazwa /adres 

Zamawiającego) 

Rozpoczęcia          
(m-ca, rok) 

zakończenia             
(m-c, rok) 

1      
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2      

 

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

 

1. ……………………. 

2. …………………….. 

 

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

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

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy) 

 

 

 

 

*)niepotrzebne skreśl 
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Załącznik nr 6 do SIWZ   

 

 

 
WZÓR 

UMOWA NR ……../ ………. 
 
zawarta w  dniu ………………………..2017 roku w Warszawie pomiędzy: 
Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Mehoffera 72/74, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS 0000456064, REGON 146613264, NIP 524-275-83-70, kapitał zakładowy 25 100 000 zł, 
zwanym dalej "Zamawiającym", 
reprezentowanym przez:  
1)    …………………………………………- Prezesa Zarządu 
2)    ………………………………………..- Członka Zarządu 
 
a 
 
[…], z siedzibą w […] przy ul. […], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […], […] Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: […], posiadającą numer REGON: […] oraz numer NIP: 
[…], posiadającą kapitał zakładowy w wysokości […] zł, zwanym dalej „Wykonawcą”. 
reprezentowaną przez: 
1) […] – […]; 
2) […] – […]; 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579), nie przekraczającej kwoty 209 tyś EURO zawarto 
umowę następującej treści: 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY I JEGO REALIZACJA 
 

1. Przedmiotem umowy jest Sukcesywna dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń 
Oddziałów I, II oraz III  w meble na wymiar do Zakładu Opiekuńczo-Lecznicze w 
Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-
131 Warszawa, zgodnie z ofertą Wykonawcy i Formularzem Asortymentowo-
Cenowym  stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.   

2. Przedmiot zamówienia, warunki materiałowe i techniczno – eksploatacyjne oraz 
miejsce dostawy określone zostały szczegółowo w dokumentacji stanowiącej załącznik 
nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zdemontować, zabrać i zutylizować 

wskazane przez Zamawiającego meble z pomieszczeń, do których dostarczy i zamontuje 

nowe meble.  

Z chwilą demontażu meble te stają się własnością Wykonawcy. 

4. Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca umożliwi Zamawiającemu weryfikację 
jakości wykonania dostarczonych mebli  podczas jego montażu oraz rozmieszczenia w 
siedzibie Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone meble są złej 
jakości lub dostarczony asortyment jest niezgodny z umową,  i montowane na koszt 
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy montażu takich elementów do czasu 
usunięcia wad jeszcze przed odbiorem przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całością dokumentacji dotyczącej niniejszego     
postępowania, nie zgłasza merytorycznych zastrzeżeń do ich wykonania i uznaje ją za  
wystarczającą do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
 

 
 

§ 2 
1. Materiały użyte do wyrobu mebli (w szczególności: kleje, lakiery, farby, impregnaty, 

laminaty, materiały tapicerskie) muszą posiadać atesty dopuszczające je do stosowania 
w produkcji mebli wykorzystywanych w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy i 
stały pobyt ludzi. 

2. Meble dostarczone będą do siedziby Zamawiającego i montowane na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia uwzględniając wymagania 
Zamawiającego w zakresie kolorystyki mebli ustalonej z Zamawiającym. Wykonawca 
zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji próbki kolorów (wybarwień) 
przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia.   

4. Podczas prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny 
koszt podłóg i ścian w siedzibie Zamawiającego przed ich zniszczeniem. W przypadku 
powstania uszkodzeń powłok wykończeniowych pomieszczeń podczas montowania 
mebli Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. 

5.  Wykonawca na własny koszt i ryzyko zorganizuje i zabezpieczy miejsce montażu mebli,  
w tym zapewni na swój koszt wszelkie materiały, maszyny i urządzenia potrzebne do 
właściwego wykonania przedmiotu umowy. 

6.  W czasie montażu przedmiotu umowy Wykonawca będzie na bieżąco usuwał z 
pomieszczeń zbędne materiały, odpady i śmieci na swój koszt oraz zobowiązuje się 
utrzymywać teren montażu w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. Po 
zakończeniu montażu Wykonawca zobowiązuje się posprzątać pomieszczenia, w 
których wykonywał prace, a także inne pomieszczenia, jeżeli swoim działaniem 
spowodował ich zanieczyszczenie lub zabrudzenia.  
 
 

§ 3 
1. W związku z jednoczesnym prowadzeniem na obiekcie prac budowlanych -

wykończeniowych przez inne podmioty, kwestie pomiarów oraz montażu mebli muszą 
odbywać się po uzgodnieniu terminu z pracownikiem wskazanym przez Zamawiającego 
na następujących warunkach: 

1) Oddział I – Oddziałowa oraz wskazany pracownik Administracji, 
2) Oddział II oraz III - Zasady poruszania się pracowników Wykonawcy po terenie 

budowy ustalone zostaną z kierownikiem budowy oraz pracownikiem 
Administracji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby nie wystąpiły    
uszkodzenia obiektów budowlanych i infrastruktury zlokalizowanej na terenie 
budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń Wykonawca zobowiązany jest do  ich 
niezwłocznej naprawy. 

3.   W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania się do 
poleceń kierownika budowy. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, 
zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami 
prawa. 

2. Materiały do wykonania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających ich jakość: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji 
zgodności z Polską Normą przenoszącą europejską normę zharmonizowaną lub innym 
dokumentem normalizacyjnym, aprobat technicznych. 

 
§ 5 

1. Wykonawca, który nie przewiduje zatrudniania Podwykonawców, zobowiązuje się do 
wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami, bez udziału Podwykonawców.  

2. Wykonawca, który przewiduje współpracę z Podwykonawcami, powierzy im 
następujący zakres prac: ….........................................................…................................ 

3. Zlecenie części prac objętych umową Podwykonawcy, nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za przedmiot 
zamówienia objęty umową. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jak za swoje 
własne. 

4. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zawarcie 
umowy z Podwykonawcami. 

5. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w przypadku zgłoszenia 
podwykonawców pod warunkiem dołączenia do faktury oświadczenia Podwykonawcy 
o otrzymaniu wynagrodzenia za prace przez niego  wykonane i zrzeczenie się z tego 
tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. 

7. W przypadku, gdy Zamawiający zmuszony zostanie do zapłaty wynagrodzenia 
bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, to Zamawiający wypłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie pomniejszone o wartość zapłaconego wynagrodzenia Podwykonawcy.  

 
§ 6 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu w celu montażu mebli, 
2) dokonanie odbiorów częściowych,  
3) dokonanie odbioru końcowego, 
4) zapłata wynagrodzenia za prawidłowe, zgodne z umową wykonanie przedmiotu 

umowy lub jego części. 
§ 7 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy 

należy: 
1) Dostarczenie materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy  

i   zabezpieczenie ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą. 
2) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 
3) Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych w tym w szczególności 

wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (tj. Dz.U.2017,519)., ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r .o 
odpadach (tj. Dz. U. z 2015 r. 1987.). Przywołane przepisy prawne Wykonawca 
zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w 
tym zakresie. 

4) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
pracami, w tym także ruchem pojazdów i maszyn na terenie wykonywania robót. 

5) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie montażu i w jej 
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania prac montażowych. 

6) Pisemne powiadamianie Zamawiającego o planowanych  odbiorach: 
        a) częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni, 
                     b) końcowym – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni. 
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7) Bieżące utrzymanie porządku w trakcie prowadzenia prac montażowych. 
8) Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 
9) Wykonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku       

prowadzonych prac powierzchni oraz elementów wyposażenia obiektów, w których 
prowadzone będą prace. 

10) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość lub termin zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy. 

11) Zamontowanie sprzętu AGD oraz sprzętów kuchennych w zabudowie – wykonanie 
niezbędnych podłączeń elektrycznych i hydraulicznych.   

 
§ 8 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
1. Wymagany termin realizacji całości zamówienia do dnia 31 grudnia 2017 r. 

Zamawiający dopuszcza podzielenie realizacji przedmiotu umowy na następujące 
części: 

a) Etap I wykonania, dostawy i montażu mebli na Oddział I; 
b) Etap II wykonania, dostawy i montażu mebli na Oddział II; 
c) Etap III wykonania, dostawy i montażu mebli na Oddział III. 

2. Kwota rozliczona fakturami częściowymi nie może przekroczyć 50 % wartości 
przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 9 ust.1 pkt 3.  

3. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się protokolarnie poprzez komisję, w której 
skład będą wchodzić przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie zgromadzone przez Wykonawcę 
na terenie Zamawiającego. 

5. Wykonawca zawiadomi o planowanej dostawie i montażu Zamawiającego, z co 
najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. 

 
§ 9 

WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI  
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 
 1) netto …..................... zł (słownie: ……………………………………………………..) 
 2) VAT ………….. zł. (słownie: …………………………………………………………) 
 3) brutto …………. zł. (słownie: ………………………………………………………..) 
 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 
pełnego zrealizowania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze 
wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu 
umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów.   

4. W przypadku, gdy ilość  faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót 
wynikających wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiarem robót) będącego 
podstawą obliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wynagrodzenie określone 
w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone przy zachowaniu cen jednostkowych 
zawartych  
w ofercie Wykonawcy. 

5. Wynagrodzenie będzie płacone na nr konta …………………………………………………… 
6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w następujący sposób: 

1) 25 % kwoty wynagrodzenia płatne po wykonaniu I etapu robót tj. wykonaniu 
przedmiotu umowy na Oddziale I oraz podpisaniu przez przedstawicieli Stron 
protokołu częściowego odbioru przedmiotu umowy, płatne w terminie 14 dni od daty 
doręczenia faktury częściowej, 

2) kolejne 25 % kwoty wynagrodzenia po wykonaniu II etapu robót tj. wykonaniu 
przedmiotu umowy na Oddziale II oraz podpisaniu przez przedstawicieli Stron 
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protokołu częściowego odbioru przedmiotu umowy,  płatne w terminie 14 dni od 
daty doręczenia faktury częściowej, 

3) pozostałe 50 % kwoty wynagrodzenia po pozytywnym odbiorze końcowym, 
usunięciu ewentualnych usterek, stwierdzonym protokołem końcowym odbioru 
przedmiotu umowy, płatne, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury końcowej. 

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

8.  W przypadku naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kar umownych określonych 
w § 14 Zamawiający dokona potrącenia z wynagrodzenia za przedmiot umowy w równej 
wysokości naliczonych kar umownych. Z tytułu dokonania potrącenia części 
wynagrodzenia spowodowanej naliczeniem kar umownych Wykonawcy nie przysługują 
żadne odszkodowania od Zamawiającego. W razie nieprzysługiwania Wykonawcy 
wynagrodzenia, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę księgową na kwotę należnej 
kary umownej.  

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

                                                                    § 10 
Wykonawca nie przeniesie żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 11 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy 

ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność. W razie stwierdzenia w toku 
czynności odbioru wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może: 

     a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej, technicznej; 

     b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego· 
przeznaczeniem, odstąpić od umowy w części dotkniętej wadami. 

2. Istniejące wady stwierdza się protokołem. O dacie oględzin, mających na celu 
stwierdzenie wad, należy powiadomić Wykonawcę na piśmie, w terminie 3 dni przed 
dokonaniem oględzin. 

3. Termin usunięcia wad oznacza się w protokole. Jeżeli strony nie dojdą do 
porozumienia, Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając 
możliwości techniczne  
i organizacyjne Wykonawcy. Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający może 
usunąć wady w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Zamawiający ma 
obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia 
wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które 
naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości. 

5. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wady wynikłe z błędnego 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz skutki tych wad 
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§ 12 
WARUNKI GWARANCJI 

 
1. Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, przy użyciu 

materiałów dobrej, jakości, posiadających odpowiednie atesty i gwarancje producentów. 
 

2. Termin gwarancji ustala się na minimum 24 miesiące,  licząc od daty odbioru końcowego 
chyba, że udzielona przez dostawców materiałów gwarancja przewiduje dłuższy okres.  
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać ujawniające się wady oraz 
wymieniać zamontowane instalacje i urządzenia, w których stwierdzono wady,  
z wyłączeniem uszkodzeń będących następstwem niewłaściwej eksploatacji. 

 
3. Gwarancja ulega wydłużeniu o czas, w którym Wykonawca wykonywał naprawy 

gwarancyjne (usuwał wady). 
 

§ 13 
ROZWIĄZANIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w  trybie natychmiastowym, w 

przypadku:  
1) dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości lub ze zwłoką,  

2) jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiejkolwiek 

przyczyny,                

z wyjątkiem przypadku nieterminowego regulowania płatności za dwie dostawy przez  

Zamawiającego.  

3) jeżeli Wykonawca wykonuje dostawę wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, a w 

szczególności dostarcza przedmiot umowy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

lub nie przestrzega wyznaczonych w umowie terminów. 

2. 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 powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, każda ze stron jest 
zobowiązana niezwłocznie, nie później, niż po upływie 24 godzin od wystąpienia tych 
okoliczności do poinformowania drugiej strony. 

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

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

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

7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy: 
a)  zostanie zgłoszona upadłość Wykonawcy, 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) Wykonawca przerwał realizację dostaw i przerwa trwa dłużej niż 7 dni, 
d) złożona przez Zamawiającego reklamacja bez uzasadnienia nie zostanie uwzględniona 

przez Wykonawcę,  
e) opóźnienia  w dostawach przekroczą 3 dni i wystąpią co najmniej 2 razy w trakcie trwania 

umowy,  
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f) Wykonawca odmawia wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad, 
8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 14 
KARY UMOWNE 

 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań umownych, w formie kar umownych w następujących przypadkach i 
wysokościach:  

2. Wykonawca w razie nie dostarczenia przedmiotu niniejszej umowy w terminie, o którym 
mowa  
w § 8 ust. 1 zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % łącznej wartości brutto 
umowy, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 za każdy dzień zwłoki. 

3. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 15% łącznej wartości 
brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 3  umowy, gdy Zamawiający rozwiąże umowę z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

4. Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 5% całej wartości brutto realizowanej 
dostawy za niewywiązanie się z umowy w zakresie wniesienia całej dostawy w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego. 

5. Za nieusunięcie mebli wskazanych przez Zamawiającego, w wysokości 1% wynagrodzenia 
brutto ustalonego w § 9 ust. 1,pkt 3.  

6. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej lub 
14 dni od momentu wystawienia noty. W przypadku nieuregulowania w wymaganym 
terminie kara będzie potrącona z bieżących płatności.  

7. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych na zasadach ogólnych. 

 
§ 15 

 
1. Strony umowy zgodnie oświadczają, iż pisemna korespondencja między nimi kierowana 

będzie na adresy podane w komparycji Umowy.  
2. Bieżąca komunikacja Stron w trakcie realizacji umowy może odbywać  

się telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu. W tym celu Strony 
podają następujące numery telefonów i adresy poczty elektronicznej: 
 

Zamawiający: Wykonawca: 

Tel: ……………………………… Tel: …………………………….. 

Fax: ………………………………. Fax: …………………………… 

Poczta elektroniczna  ………………………. Poczta elektroniczna: ………………… 

 
 

 
 
3. Każda ze Stron ma obowiązek niezwłocznie, powiadomić drugą Stronę o zmianie adresu 

korespondencyjnego lub danych kontaktowych o jakich mowa w ust. 1 i 2, pod rygorem 
uznania korespondencji skierowanej na ostatni znany adres lub numer faksu Strony za 
doręczoną.  

4. Korespondencję, pod warunkiem wysłania jej na prawidłowy adres uznaje się za doręczoną  
w dniu: 
1) dokonania pierwszej adnotacji o odmowie podjęcia przesyłki (lub adnotacji 

równoważnej), 
2) drugiego awizowania przesyłki w przypadku jej niepodjęcia w terminie, 
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3) w dniu wysłania wiadomości pocztą elektroniczną lub wysłania pisma za 
pośrednictwem faksu. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się utrzymywać prawidłowo funkcjonującą infrastrukturę 
techniczną, niezbędną do komunikacji telefonicznej, faksowej oraz poprzez pocztę 
elektroniczną.  

6. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy: 
ze strony Zamawiającego jest ……………………………………… 

      ze strony Wykonawcy jest  ……………………………………….  
 

 
§ 16 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 
 

1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty dotyczące: 
1) zmian ilościowych w zapotrzebowaniach Zamawiającego dotyczących poszczególnych 

pozycji przedmiotu umowy. W tym przypadku Zamawiający przewiduje możliwość 
zmian ilościowych w tych pozycjach pod warunkiem, że maksymalna wartość brutto 
zobowiązania Zamawiającego nie ulegnie zwiększeniu; 

2) zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonania zmian, których nie można 
było przewidzieć w momencie zawierania umowy, a są one korzystne dla 
Zamawiającego, przy czym zmiany te nie mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy; 

3) jeżeli Wykonawca zmienił dane firmy (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.) 
możliwe jest sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego dane firmy; 

4) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych, mających zastosowanie 
przy udzielaniu zamówień publicznych, treść umowy będzie zmieniała się stosownie do 
wprowadzonych rozwiązań prawnych; 

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, 
b) z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w 

określonym pierwotnie terminie, 
6) konieczności zmiany zakresu dostaw będących przedmiotem umowy, gdy ich wykonanie  

w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego o czas proporcjonalny  
do zmniejszonego zakresu. 

2. W przypadku przedłużającej się inwestycji – przebudowy Oddziałów I, II oraz III. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy realizację dodatkowych dostaw, 
nieobjętych zamówieniem określonym w § 1, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 
łącznie następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie jest dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,  
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej dostawy nie przekracza 50% wartości określonej w § 4 ust. 3 
powyżej. 

4. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty, poza wskazanymi powyżej, gdy wykonawcę, któremu 
Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

1)  w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców; 



44 

 

5. Każda ze zmian wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego i Wykonawcy oraz zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 17 
Wszystkie załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część. 
 

 
§ 18 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017, 1579) oraz Kodeksu cywilnego 
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459). 

 
§ 19 

Spory wynikłe z realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 
 

§ 20 
 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
          ZAMAWIAJĄCY:                                                           WYKONAWCA:                                
 
 
 

 


