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Załącznik Nr 1 do SIWZ, nr sprawy PN-140/16/IM 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na: 
 
usługi szklarskie  

 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę 

 
w imieniu ……………..…………………………………………………………………………                      

    ( pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym oświadczam/y, iż spełniamy  warunki  
udziału w w/w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.), tj.: 

1) posiadamy kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizacje zamówienia 
3) posiadamy zdolności techniczne lub zawodowe pozwalając na realizacje zamówienia 

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

     miejscowość                                                                Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania oświadczeń 
w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW***/ (jeżeli dotyczy):  

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów:  

1) ………………………………………………………*/ w zakresie : ……………………………... **/ 
2) ………………………………………………………*/ w zakresie : ………………………………**/ 
3) ………………………………………………………*/ w zakresie : ………………………………**/ 
 
W załączeniu przedstawiamy oświadczenie/nia o udostępnieniu zasobów. (strona/y nr ......  oferty) 
*/wskazać podmiot;    **/ określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiot;      ***/ przekreślić gdy nie dotyczy; 

 
 
…………………dnia ………….……. r.                  ……………………..……………………… 
     miejscowość Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z podpisem 
 

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 
przedstawianiu informacji. 
 
 
…………….……. dnia ………….……. r.            ………………….………………………… 
    miejscowość Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z podpisem 

pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 1a do SIWZ, nr sprawy PN-140/16/IM 

 
 
 
 

 
Oświadczenie Podmiotów składających wspólną ofertę  

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:  
 
usługi szklarskie  

 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez podmioty składające 

wspólną ofertę ("konsorcjum") 
 

W imieniu Konsorcjum: 
1/ ....................................................................................................................................... 
2/ .......................................................................................................................................                      
.../ .......................................................................................................................................                      

    (nazwy wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną) 
 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym oświadczam/y, iż spełniamy łącznie 
warunki udziału w w/w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj.: 
 

1) posiadamy kompetencje lub uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nak ładają obowiązek ich posiadania 

2) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizacje zamówienia 
3) posiadamy zdolności techniczne lub zawodowe pozwalając na realizacje zamówienia 

        
       1/ ........................................................... 
 
       2/ …………………………………………….. 
 
………………………………..                                             ../ …………………………………………….. 
Miejscowość, data Czytelne podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń  w imieniu Podmiotów sk ładających 
wspólna ofertę   lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pe łną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji 
       1/ ...........................................................  
       
       2/ ………………………………………….. 
 
………………………………..    .../ ………………………………………….. 
Miejscowość, data Czytelne podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń w imieniu Podmiotów sk ładających wspólna 
ofertę   lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
 
 

pieczęć Lidera Konsorcjum 
 



 
Załącznik Nr 1b do SIWZ, nr sprawy PN-140/16/IM 

 
 
 
 

Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby  
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 
 
usługi szklarskie  

 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

w zakresie jakim  Wykonawcy zostają udostępniane zasoby podmiotu trzeciego 
 
 

w imieniu  ……………..…………………………………………………………………………………,                      
    (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
niniejszym oświadczam/y, iż spełniamy  warunki udziału w w/w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1b pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 
2164 z późn. zm.)tj.: 

1) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizacje zamówienia*/ 
2) posiadamy zdolności techniczne lub zawodowe pozwalając na realizacje zamówienia*/ 

 
 
………………………………..    …………………………………………….. 
Miejscowość, data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń  w imieniu Podmiotu udostępniającego 
zasoby lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
*/niepotrzebne skreślić 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pe łną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.             .........…………………………… 
 Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń  w imieniu Podmiotu udostępniającego 
zasoby lub  pieczątka wraz z podpisem 

 

pieczęć Podmiotu udostępniającego zasoby 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ, nr sprawy PN-140/16/IM 
 

 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na : 
 
usługi szklarskie  

 
Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych(Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.).*/ 

 
…………………………..     ………………………………………….. 
Miejscowość i data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń w imieniu Wykonawcy  
lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. 2015 poz. 2164 z 
późn. zm.) (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 
lub art. 24 ust. 5 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 
24 ust. 8 ww. ustawy podjąłem następujące środki naprawcze*/ : 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.    ………………………………………… 

Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń w imieniu Wykonawcy  
lub  pieczątka wraz z podpisem 

*/ niepotrzebne skreślić 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pe łną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                 ……………………………… 
 Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z 
podpisem 

 

pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2a do SIWZ, nr sprawy PN-140/16/IM 
 

 
 
 

 
Oświadczenie Podmiotów składających wspólną ofertę (konsorcjum) 

 
W związku z udziałem w realizacji zamówienia jako podmiot sk ładający wspólną ofertę w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

 
usługi szklarskie  
 
Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) 
        
       1/ ............................................................... 
 
       2/.............................................................. 
 
………………………………..    .../ …………………………………………….. 
Miejscowość, data Czytelne podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń  w imieniu Podmiotów sk ładających 
wspólna ofertę   lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
 
Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z 
późn. zm.) (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 ww. okolicznością, na podstawie 
art. 24 ust. 8 ww. ustawy  podjąłem następujące środki naprawcze:  
……………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.   ………………………………………… 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do składania 
oświadczeń  w imieniu Podmiotów sk ładających 
wspólna ofertę   lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pe łną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 
       1/ ............................................................. 
 
       2/ ............................................................... 
 
………………………………..    .. / …………………………………………….. 
Miejscowość, data Czytelne podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń  w imieniu Podmiotów sk ładających 
wspólna ofertę   lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
 
 

pieczęć Lidera Konsorcjum 
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Załącznik Nr 2b do SIWZ, nr sprawy PN-140/16/IM 
 

 
 
 
 

Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby 
 
W związku z  udostępnieniem zasobów, w celu wykazania spe łnienia warunków udzia łu w 
postępowaniu przez Wykonawcę: ......................................................................................,  
składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na:  

 
usługi szklarskie  

 
Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.). 

 
………………………………..    …………………………………………….. 
Miejscowość, data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń  w imieniu Podmiotu udostępniającego 
zasoby lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z 
późn. zm.) (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 ww. okolicznością, na podstawie 
art. 24 ust. 8 ww. ustawy, podjąłem następujące środki naprawcze:  
……………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.   ………………………………………… 

Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń  w imieniu Podmiotu udostępniającego 
zasoby lub  pieczątka wraz z podpisem 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pe łną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
………………………………..    …………………………………………….. 
Miejscowość, data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń w imieniu Podmiotu udostępniającego 
zasoby lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
 
 

pieczęć Podmiotu udostępniającego zasoby 
 



 

 

*niepotrzebne skreślić 

1 

 

 
Załącznik Nr 3  do SIWZ 

Postępowanie nr PN-140/16/IM 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na  
usługi szklarskie  
 
I.OFERTĘ SKŁADA: 

 
Nazwa i adres Wykonawcy  

Wykonawca   

 

Adres:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

 

WYKONAWCA: 
To małe/średnie przedsiębiorstwo Tak/nie*/ 

Pochodzi z innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej 

Tak/nie*/ 

Pochodzi z innego państwa nie 
będacego członkiem Unii 
Europejskiej 

Tak/nie*/ 

 

II. OFERTA WYKONAWCY 

My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje: 

Oferujemy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (dalej   wykonanie przedmiotu zamówienia tj .: usługi szklarskie 
 
1. Całkowita cena oferty wg przedmiotu zamówienia określonego w zał. nr 4 do  SIWZ 

wynosi: 
cena oferty (netto)      ____________ zł ____ gr  

(słownie:__________________________________) 

podatek od towarów i usług (VAT)    ____________ zł ____ gr  

(słownie: _________________________________) 

cena oferty (brutto)      ____________ zł ____ gr  

− (słownie złotych __________________________________________________________) 

…………………………..                ………………………………………… 
Miejscowość i data Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
lub  pieczątka wraz z podpis 



 

 

*niepotrzebne skreślić 

2 

 

  
  

 

Oferujemy  termin gwarancji  -  .............................m-cy (min. 12 miesięcy) 
 

2. Oferujemy termin płatności - ..... dni (min 60 dni) od daty dostarczenia faktury. 

3. Podane w Ofercie ceny obejmują pełny przedmiot i zakres zamówienia zgodnie z 

zasadami i warunkami określonymi w SIWZ  a także uwzględniają wszystkie składniki 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia wpływające na wysokość ceny.    

4. Oświadczamy, że złożona oferta jest ważna przez 30 dni od dnia sk ładania ofert. 

5. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umow ę z Zamawiającym 

zgodnie z Załącznikiem nr 7. do SIWZ. 

6. Oświadczamy, że poniższe części zamówienia zlecimy podwykonawcom*   

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

(zakres/nazwa podwykonawcy) 

7. Informacje zawarte na stronach ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

art. 11 ust. 4 Ustawy O Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 

153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. * 

8. Inne ważne informacje nie podane wyżej ……………………………………………. 

Do oferty załączamy poniższe dokumenty lub oświadczenia: 

-  ..................... 

- ......................... 

- ....................... 

 

…………………………..                ………………………………………… 
Miejscowość i data Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
lub  pieczątka wraz z podpis 

  
  

 



 1 

                                                                              Za łącznik nr 4 do SIWZPn-140/16/IM 
 

 INWESTOR: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w  
                        Warszawie ul. Wawelska 15 B 

 
  
OBIEKT: Usługi szklarskie wykonywane na terenie Zmawiającego  
w obiektach przy ulicy Roentgena 5 i Wawelskiej 15 w Warszawie  
  
 
 
 
      
 FAZA:  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
              I  ODBIORU ROBÓT 
 
 
 
 
 
 BRANŻA: budowlana  
 
CPV  45441000-0: 
 
 
 
OPRACOWAŁ:    Dział techniczny Centrum Onkologii-Instytutu 
 
 
 
 
 
 
 
Warszawa,   październik 2016 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
Opis Przedmiotu Zamówienia                                  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług szklarskich wykonywanych na terenie 
Zamawiającego w obiektach w Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie przy ul.  
W. K. Roentgena 5 i Wawelskiej 15. 
Strony dopuszczają możliwość dokonywania przesunięć w zakresie asortymentu będących 
przedmiotem umowy, w ramach rodzaju i wartości umowy. 

 
Usługi szklarskie obejmują następujący zakres: 
1.Szklenie szkłem float gr.3÷4 mm ( szafki i gabloty lekarskie). 
2.Szklenie okien i drzwi szybą zespoloną gr.2*4 mm  – ramy aluminiowe i PCV. 
3.Szklenie ram wystawowych stałych i zdejmowanych szkłem float gr.6 mm. 
4.Szklenie ram metalowych szkłem płaskim bezpiecznym klejonym ( jedna warstwa folii) ze 
szkła float (33.1 klasy 02 ). 
5.Szklenie ram metalowych szkłem płaskim walcowanym zbrojonym gr. 6 mm  
   ( drzwi p.poż). 
6.Szklenie drzwi szkłem typu Ornament gr.4 mm ( np. kora, szynszyla, picasso). 
7.Szklenie ram metalowych plexi gładkim gr. 6 mm. 
8.Szklenie ram drewnianych ( drzwi) plexi ornamentowym gr. 4 mm. 

     9. Szklenie elewacji plexi g ładkim gr. 6 mm.    
    10.Wykonywanie i montaż żaluzji aluminiowych wewnętrznych 16/25 mm ,  
          werticali 127 mm, rolet materia łowych wewnętrznych bez kaset i w kasetach z    
          prowadnicami. 
     11.Inne roboty szklarskie jak szlifowanie krawędzi szkła,  foliowanie  szyb w  
          oknach i drzwiach foliami: matow ą ( toalety, ścianki działowe, gabinety lekarskie) ,  
          refleksyjną - okna ( grafit, brąz, srebrny), antywłamaniową P1, bezpieczną 01 i  
          dekoracyjną. 
     12.Wymiana uszczelek przyszybowych i obwiedniowych w stolarce aluminiowej,  
          metalowej  i pcv.     
II.  Wymagania techniczne, prawne i formalne; 
 
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją kosztorysową zatwierdzoną przez  
Zamawiającego. 
Okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi minimum 12 miesięcy od daty 
protokolarnego odbioru poszczególnych zleceń końcowego przedmiotu umowy. 

 
1. Wykonanie robót: 
Wykonawca rozpocznie pracę po wprowadzeniu go na robotę; 
Wymagania techniczne i organizacyjne przy wykonywaniu robót: 
 
Prace należy wykonać zgodnie z dyspozycjami, zawartymi w „Warunkach Technicznych 
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Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Opracowanie Wydawnictwa Verlag Dashofer 
Warszawa, stan prawny sierpień 2016 r., oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego. 
Przy realizacji w/w robót budowlanych i instalacyjnych należy ponadto przestrzegać przepisów 
związanych z: 
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz.411 z pó źn. zm. ) 
- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 z 
późn. zm.) 
-Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 213, poz.1568 ) 
 
2. Obowiązki Wykonawcy 
 
2.1 Dziennik Budowy 
Podstawowym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca prac jest Wewnętrzny Dziennik 
Budowy.  
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku robót. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
 
2.2 Certyfikaty i deklaracje: 
Wykonawca używa tylko te wyroby i materiały, które dopuścił do użycia Inspektor nadzoru, 
które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów. 
2. Posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norma, lub Aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. 
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
4. Wymagana jakość  materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równoważnym dokumentem. 
5. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym)  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
3. Bieżąca kontrola jakości 
W trakcie realizacji prac budowlanych i instalacyjnych, wykonywanych zgodnie z 
zamówieniem, objętym niniejszą specyfikacją techniczną, przedstawiciel Zamawiającego  
będzie prowadził bieżącą kontrolę jakości prowadzonych prac. W przypadku stwierdzenia wad 
odpowiednie wpisy będą wprowadzane do dziennika budowy, a Wykonawca będzie miał 
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obowiązek ich bezzwłocznego usuwania. 
 
4. Odbiór robót budowlanych: 
Roboty budowlano-instalacyjne podlegać będą następującym odbiorom: 
1.Odbiory częściowe prac ulegających zakryciu, 
2. Odbiór ostateczny ( końcowy ), 
3. Odbiór pogwarancyjny 
 
4.1 Odbiory częściowe prac ulegających zakryciu. 
Roboty ulegające zakryciu, po zgłoszeniu ich wykonania przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy, będą odbierane w ciągu 1 dnia przez przedstawiciela Zamawiającego. 
 
4.2 Odbiór ostateczny- końcowy: 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz odpowiednim, pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej i 
ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz ocenie 
wizualnej. 
 
4.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego ( końcowe ) 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Wewnętrzny dziennik budowy i książkę obmiarów ( oryginały ), 
2. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  
   potwierdzone przez ich dostawcę . 
3. Dokumenty gwarancyjne. 
 
4.4 Odbiór pogwarancyjny 
W ciągu 7 dni roboczych po upływie terminu gwarancji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 
termin odbioru pogwarancyjnego. 
Odbiór pogwarancyjny zostanie potwierdzony protokołem, podpisanym przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
5. Gwarancje 
Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 
minimum 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru poszczególnych zleceń końcowego 
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie trwania gwarancji usunie 
bezpłatnie wszelkie stwierdzone wady, będące wynikiem niedoróbek bądź błędów 
wykonawczych, a których stwierdzenie przy odbiorze końcowym lub w trakcie prowadzenia 
prac było niemożliwe. Usunięcie wad nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia 
Wykonawcy o wykryciu usterek. 
 
6. Inspektorzy Nadzoru 
Przedstawicielem Wykonawcy do nadzoru nad realizacją przedmiotu Zamówienia  Inwestor 
ustanawia osoby, wskazane w Umowie. 
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7. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych, 
potwierdzonych protokołem odbioru podpisanym " bez zastrzeżeń" przez przedstawiciela 
Działu Technicznego i Użytkownika . 
 
8. Załączniki do Specyfikacji Technicznej: 
 

• Załącznik nr 4a - Roboty szklarskie ( szkło) w budynkach CO-I w Warszawie przy 
ulicy Roentgena 5 i Wawelskiej 15 ( na okres 12 miesięcy) 

• Załącznik nr 4b - Roboty szklarskie ( folia) w budynkach CO-I w Warszawie przy ulicy 
Roentgena 5 i Wawelskiej 15 ( na okres 12 miesięcy)  

• Załącznik nr 4c - Roboty szklarskie ( plexi) w budynkach CO-I w Warszawie przy ulicy 
Roentgena 5 i Wawelskiej 15 ( na okres 12 miesięcy)  

• Załącznik nr 4d - Roboty szklarskie ( rolety wewnętrzne, werticale, żaluzje 
wewnętrzne) ) w budynkach CO-I w Warszawie przy ulicy Roentgena 5 i Wawelskiej 
15 ( na okres 12 miesięcy)  

• Załącznik nr 4e - Roboty szklarskie ( roboty towarzyszące ) w budynkach CO-I w 
Warszawie przy ulicy Roentgena 5 i Wawelskiej 15 ( na okres 12 miesięcy)  

 
                                                                              Sporz ądził: Dział Techniczny CO-I 
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Przedmiot zamówienia: 
"Usługi szklarskie wykonywane na terenie Zamawiaj ącego:  przy ulicy 
Roentgena 5  i Wawelskiej 15w Warszawie" 
 

Przedmiotem zamówienia są usługi szklarskie obejmujące następujący 
zakres: 
 
1.Szklenie szkłem float gr.3÷4 mm ( szafki i gabloty lekarskie). 
2.Szklenie okien i drzwi szybą zespoloną gr.2*4 mm  – ramy aluminiowe i PCV. 
3.Szklenie ram wystawowych stałych i zdejmowanych szkłem float gr.6 mm. 
4.Szklenie ram metalowych szkłem płaskim bezpiecznym klejonym ( jedna warstwa 
folii) ze szkła float (33.1 klasy 02 ). 
5.Szklenie ram metalowych szkłem płaskim walcowanym zbrojonym gr. 6 mm  
   ( drzwi p.poż). 
6.Szklenie drzwi szkłem typu Ornament gr.4 mm ( np. kora, szynszyla, picasso). 
7.Szklenie ram metalowych plexi gładkim gr. 6 mm. 
8.Szklenie ram drewnianych ( drzwi) plexi ornamentowym gr. 4 mm. 

    9. Szklenie elewacji plexi gładkim gr. 6 mm.    
   10.Wykonywanie i montaż żaluzji aluminiowych wewnętrznych 16/25 mm ,  
          werticali 127 mm, rolet materia łowych wewnętrznych bez kaset i w kasetach z    
          prowadnicami. 
   11.Inne roboty szklarskie jak szlifowanie krawędzi szkła,  foliowanie  szyb w  
          oknach i drzwiach foliami: matową ( toalety, ścianki działowe, gabinety  
         lekarskie) , refleksyjną - okna ( grafit, brąz, srebrny), antywłamaniową P1,   
        bezpieczną 01 i dekoracyjną. 
  12.Wymiana uszczelek przyszybowych i obwiedniowych w stolarce aluminiowej,  
          metalowej  i pcv.    
                  
 
     Warunkiem odbioru wykonanych robót szklarskich b ędzie : 

1.Uzgodniony zakresu robót z przedstawicielem Dzia łu Technicznego i 
Użytkownikiem. 
2.Każda usługa rozliczana będzie na podstawie obmiaru (dotyczy materia łów i 
robocizny.) 
3.Protokół odbioru robót podpisany " bez zastrzeżeń" przez przedstawiciela Działu  
   Technicznego i Użytkownika.  
      

Szczegółowy zakres obejmują załączone  Kosztorysy Nakładcze robót : 
 ( załączniki Nr 4A;4B;4C;4D;4E ) 
 

 

 

…………………………..                ………………………………………… 
Miejscowość i data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
lub  pieczątka wraz z podpis 
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Zestawienie kosztów  
 

Załączniki Wartość  netto Wartość brutto 
 

4A 
  

 
4B 

  

 
4C 

  

 
4D 

  

 
4E 

  

 
Razem PLN 

 ( za okres 12 miesięcy) 
 

  

 
Razem PLN  

(za okres 24 miesięcy) 
 

  

 
Razem oferta za okres 24 miesiące na kwotę netto:…..................................... 

Słownie złotych: 
….................................................................................................................................  

 
Razem oferta za okres 24 miesięcy na kwotę brutto:…............................ 

Słownie złotych: 
….................................................................................................................................  

 

 

 

 

…………………………..                ………………………………………… 
Miejscowość i data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
lub  pieczątka wraz z podpis 
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Załącznik nr 5 do SIWZ nr PN –140/16/IM 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

UMOWA nr………/2016 
zawarta w dniu ………… 2016r. w Warszawie pomiędzy: 

 
Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie, 
adres: 02-781 Warszawa, ul. Wawelska 15B, wpisanym do Rejestru Przedsi ębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, Regon 000-
288-366, NIP 525-000-80-57, 

  zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
 

prof. dr hab. n. med.  Jana Walewskiego –  Dyrektora 
 

a, 
 ………………………………………………………………………………………....… z siedzibą 
w............................. ul. ……………………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ……….………… Wydzia ł Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS ……………………………, Regon …-…-…, NIP …-…-..-..,  
zwaną dalej „Wykonawcą”,  reprezentowaną przez:  
 

1................................................ 
2................................................ 
Wykonawcą wybranym w trybie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2010r. nr 113, poz. 759), tj. w przetargu 
nieograniczonym na us ługi szklarskie, numer sprawy Pn-140/16/IM. 
 

§ 1 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy są usługi szklarskie, których zakres określony jest w  
   załącznikach: Nr 1( przedmiot zamówienia), Nr 2 ( zestawienie kosztów) i nr:  
    2A;2B;2C;2d:2E   ( kosztorysy nakładcze ) do umowy, stanowiące jej integralną    
     część.  
2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania przesunięć w zakresie  asortymentu  
    będących przedmiotem umowy, w ramach rodzaju i wartości umowy.  
3.Powyższe zmiany nie mogą skutkować wzrostem wartości umowy i być  
    niekorzystne dla Zamawiającego. 
 

§ 2 Terminy realizacji 
1.Termin wykonania umowy – sukcesywnie w terminie 24 miesięcy od dnia  
    podpisania umowy, bądź w przypadku nie zrealizowania przedmiotu zamówienia w  
   całości przez Zamawiającego w tym terminie, do czasu wykonania umowy, jednak    
   nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy. 
2.Realizacja wykonania poszczególnych prac nastąpi każdorazowo na podstawie  
   zleceń złożonych przez Dział Techniczny Zamawiającego Fax-em na nr ........    
   lub E-mailem na adres ……………………………...z podaniem przewidywanego  
   zakresu prac do wykonania oraz wymaganym terminem ich rozpoczęcia i  
   zakończenia i    wskazaniem miejsca ich realizacji z określeniem terminu   
    wprowadzenia. 
3.Zlecenia, o których mowa w ust.2 będą doręczane Wykonawcy z wyprzedzeniem  
   co  najmniej 14 dni przed terminem wprowadzenia Wykonawcy na miejsce  



   realizacji określonego w zleceniu danego zakresu robót. 
4.Protokóły wprowadzenia będą określały każdorazowo czas realizacji prac  
   odpowiednio do ich zakresu i pracoch łonności. 
5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia realizacji zleceń w dni wolne od  
   pracy ( soboty, niedziele, dni wolne ustawowo od pracy). 
6.Zmiana umownego terminu wykonania robót budowlanych mo że nastąpić  
   w przypadku: 
 a) wstrzymania lub przerwania robót z przyczyn leżących po stronie  
              Zamawiającego, 
 b) nie wprowadzenia Wykonawcy w terminie na teren robót, 

 c)działania siły wyższej, za którą strony uważać będą nagłe nadzwyczajne 
zdarzenia, niezależne od stron, których wystąpienia strony nie mogły przewidzieć 
przed zawarciem niniejszej umowy, a dzia łanie których uniemożliwia wykonanie 
umowy zgodnie z jej treścią. 
Do działań siły wyższej strony zaliczają w szczególności: powódź, pożar, który nie 
powstał z winy Wykonawcy. 
Strona powołująca się na zdarzenie siły wyższej, jest zobowiązana do 
niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony o wystąpienia zdarzenia 
siły wyższej, a następnie do udokumentowania tego zdarzenia. 
W przypadku, gdy stan si ły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze stron 
może od umowy odstąpić. Rozliczenie wykonania umowy nastąpi w takim 
przypadku według stanu na dzień zaistnienia zdarzenia siły wyższej. 

 
§ 3 Obowiązki Wykonawcy 

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  
   z Załącznikami Nr 1 , 2 ,2A;2B;2C;2D;2E do umowy, zasadami sztuki budowlanej i    
   wiedzy  technicznej, prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami  
   prawnymi, polskimi normami, zaleceniami inspektora nadzoru oraz do oddania  
   przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie określonym w umowie.  
2.Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót przez ca ły okres  
   wykonywania poszczególnych zleceń przedmiotu umowy.  
3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa  
   w § 1 ust. 1 z materiałów własnych, i przy użyciu własnych narzędzi i urządzeń. 
4.Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone  
  do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie  
  z art. 10  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010, Nr 243 poz.   
  1623 tj. z późn. zm.) oraz posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, atesty i   
    certyfikaty. 
5.Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie odpowiednie warunki socjalne   
   dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy. 
6.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie  
   warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac. 
7.Po zakończeniu poszczególnych zleceń przedmiotu umowy Wykonawca  
   zobowiązany jest uporządkować teren budowy, pozostawiając teren wykonywania  
   robót w stanie nieuszkodzonym i  przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru  
   robót. 
8.Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną wobec Zamawiającego i osób  
  trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje  
  się do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, jakie mogą powstać w  
  okresie od wprowadzenia na teren robót do podpisania protoko łu końcowego  



   odbioru robót. 
9.Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie do dnia  
    odbioru robót dokumenty gwarancyjne producentów na u żyte materiały i  
    urządzenia. 
10.Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie  
    umowy z podwykonawcami. 
11.Wykonawca zobowiązuje się do informowania Inspektora Nadzoru  
     o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. W przypadku nie  
     wykonania powyższego zobowiązania przez  Wykonawcę Zamawiający może    
     odmówić zapłaty wynagrodzenia za te roboty. 
12.Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do noszenia kombinezonów z logo firmy i  
     identyfikatorów. 
13.Nadzór Wykonawcy odpowiada za przestrzeganie przez pracowników przepisów  
     BHP i ppoż., oraz gwarantuje, że pracownicy wykonujący przedmiot umowy,  
     zostaną przeszkoleni w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w  
     tym pracy na wysokości, oraz zostaną wyposażeni w sprzęt niezbędny  do  
     zapewnienia im bezpieczeństwa przy tego rodzaju pracach. 
 

§ 4 Obowiązki Zamawiającego 
1.Zamawiający będzie wprowadzał Wykonawcę na teren wykonywania  
   poszczególnych zleceń przedmiotu umowy , zapewnieni nadzór inwestorski oraz  
   miejsce na zorganizowanie zaplecza.  
2.Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy nieodpłatnie miejsc  
   poboru energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania robót.   
   Zamawiający przystąpi do odbioru wykonanych poszczególnych zleceń przedmiotu  
   umowy nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę  
   gotowości do odbioru robót. 
3.Zamawiający będzie odbierał prawidłowo wykonane poszczególne zlecenia  
   przedmiotu  umowy, na podstawie protoko łu odbioru, sporządzonego komisyjnie  
   przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
 

§ 5 Nadzór i zatrudnienie 
1.Pracownikiem upoważnionym do reprezentowania Zamawiającego jest Kierownik  
   Działu Technicznego  lub wyznaczony przez niego pracownik. 
2.Ze strony Wykonawcy przedstawicielem wyznaczonym do nadzoru nad realizacją  
   przedmiotu Umowy jest ………………………………………………………….. 
3.Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji  
   wydanych przez upoważnionych pracowników. 
4. Wykonawca deklaruje, że przez cały czas  realizacji umowy będzie 

zatrudniał......... osobę(y) na stanowisku (ach).............................w pe łnym 
wymiarze czasu na umowę o pracę - do potwierdzenia kopią umowy o pracę  lub 
innym zaświadczeniem zatrudnienia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy  

5. Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać powyższego zobowiązania w toku 
realizacji zamówienia pod rygorem zastosowania przez zamawiającego kar 
umownych przewidzianych za nienależyte wykonanie zamówienia  w wysokości 
o której mowa w § 8 ust.1 lit. c). 

6. W celu weryfikacji realizacji ww. zobowiązania, wykonawca  będzie zobowiązany 
do comiesięcznego raportowania w formie oświadczenia stanu zatrudnienia 
przez cały okres realizacji zamówienia, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. 



7. W przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji umowy co do stanu 
zatrudnienia przy realizacji umowy, zamawiający wezwie Wykonawcę do 
niezwłocznego przywrócenia stanu zgodnego z deklaracją zawarta w ofercie. 

8.  W przypadku rażąco nienależytego wykonania ww. obowiązku, tj. w przypadku 
trzykrotnego stwierdzenie naruszenia zobowiązania o zatrudnieniu, zamawiający 
uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy powiadomienia o odstąpieniu wraz z uzasadnieniem 

 
§ 6 Odbiór 

1.Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości  
   do odbioru poszczególnych zleceń przedmiotu umowy. Przez gotowość do odbioru  
    rozumie  się także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami  
    dokumentów. 
2.Za datę wykonania poszczególnych zleceń przedmiotu umowy przyjmuje się datę  
   podpisania protokołu odbioru o którym mowa w ust. 5.   
3.Od daty wykonania przedmiotu umowy, jeśli roboty zostaną odebrane, zaczyna  
   biec termin rękojmi i gwarancji. 
4.Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru nie później  
    niż w siódmym dniu po otrzymaniu zg łoszenia o osiągnięciu gotowości  
    do odbioru poszczególnych zleceń  przedmiotu umowy.  
5.Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez strony. 
6.Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć,  
   to Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczy termin na ich   
   usunięcie. W przypadku zaistnienia wad nie dających się usunąć, Zamawiający ma  
   prawo  odstąpić od umowy. Także w przypadku nie usunięcia wad w terminie  
   wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może od umowy odstąpić.      
7.Nieobecność Wykonawcy lub jego pełnomocnika nie wstrzymuje czynności  
   odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zg łoszenia swoich  
   zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 
 

§ 7 Wynagrodzenie 
1.Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie  
   przedmiotu umowy w kwocie nie wyższej niż …………………… zł brutto (słownie:  
   ………………………………………….............................. z łotych), ustalone na  
  podstawie wyceny przedmiotu umowy – Za łączniki nr: 2;2A:2B;2C;2D;2E (  
  zestawienie kosztów + kosztorysy nakładcze) do niniejszej umowy.  
2.W wynagrodzeniu określonym w ust.1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania  
   przedmiotu umowy w tym między innymi materiały, koszty transportu, robót  
   przygotowawczych, demontażowych i porządkowych oraz podatek od towarów i  
   usług. 
3.Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie    
   faktury wystawionej po każdorazowym odbiorze poszczególnych zleceń przedmiotu  
   umowy, o których mowa § 2 ust.2 i 3  
4.Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokó ł odbioru robót „bez zastrzeżeń”  
   podpisany przez Kierownika Działu Technicznego Zamawiającego ,Przedstawiciela  
   Działu Technicznego Zamawiającego. 
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie ....... ( min.60 dni) od  
   daty jej   otrzymania wraz z wymaganymi dokumentami. 
6.Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  
   w fakturze. 



7.Za datę zapłaty strony uznawać będą datę obciążenia rachunku bankowego   
   Zamawiającego. 
8.W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy stawek podatku VAT związanych z 

przedmiotem zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, oraz 
zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spo łecznym lub ubezpieczenia 
zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których 
wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie netto/brutto, o którym mowa w za łączniku do 
umowy, ulegnie odpowiednim zmianom.  

9. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o którym 
mowa w ust. 3 umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania 
zamówienia oraz propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone powo łaniem 
się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia 
netto/brutto, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy.  

§ 8 Kary umowne 
Strony ustanawiają obowiązek zapłaty następujących kar umownych w 
następujących przypadkach: 
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym  
    w § 2 ust. 2 i 3  umowy w wysokości 0,5%  wartości wynagrodzenia umownego   
    brutto  za wykonanie przedmiotu umowy określonego w zleceniu, za każdy  
    dzień opóźnienia, 

      b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w  
         okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia  
         umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy , okre ślonego w zleceniu za  
         każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 
     c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie   
         Wykonawcy wynikających z niewykonywania lub nienależytego wykonania 
         umowy, 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego § 7 ust.1 
     d) w przypadku nie usunięcia usterek stwierdzonych w okresie gwarancji, w  
         terminie określonym § 9 ust. 6, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5%  
        wartości wynagrodzenia  brutto  za tę  część  zlecenia w której stwierdzono  
        usterki. 
2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje  
    możliwość dochodzenia odszkodowania uzupe łniającego na zasadach  
    przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 
3, W przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zleceń przedmiotu  
    umowy przekroczy 7 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić w trybie  
    natychmiastowym od umowy. 
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie   



    umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
    w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  
    30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
5. W przypadku, o którym mowa w ust.4, Wykonawca może żądać wyłącznie  
    wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.   
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur  
   częściowych i faktury końcowej w przypadku nie zapłacenia kar umownych na  
   podstawie noty  obciążeniowej. 
 

§ 9 Gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty, 

która stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za 
wady.  

2. Okres gwarancji wynosi: ........ (min.12) miesięcy od daty protokolarnego 
odbioru poszczególnych zleceń końcowego przedmiotu umowy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania 
usterek, które wystąpią w przedmiocie umowy z przyczyn nie zawinionych przez 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane 
materiały wraz z dokumentami odpowiednich atestów i certyfikatów, wystawione 
przez ich producentów. 

5. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie 
Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. 

6. Usuniecie usterek nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia powiadomienia 
Wykonawcy  
o wykryciu usterek lub  w terminie uzgodnionym na piśmie z Zamawiającym. 

7. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przed łużeniu o czas trwania napraw 
gwarancyjnych. 

 
§ 10 Klauzula poufności 

1. Informacje dotyczące Zamawiającego i uzyskane przez Wykonawcę w związku i 
przy okazji zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonywania stanowić będą 
informacje poufne Zamawiającego, z wyjątkiem informacji, które są informacjami 
jawnymi z mocy obowiązujących przepisów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do nie ujawniania takich informacji poufnych 
jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego. 

3. W przypadku ujawnienia takiej informacji poufnej wbrew postanowieniom ust. 1 i 
ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek ujawnienia 
informacji poufnej. 

 
§ 11 Cesje 

1. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść 
na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu  na podstawie niniejszej 
umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy 
poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której 
dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i 
administrowania wierzytelnością.  

2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 
 



§ 12 Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują 

przepisy Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych,  Kodeksu Cywilnego  i Ustawy  
Prawo Budowlane. 

2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd cywilny, 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach – po jednym dla Wykonawcy 

i  dla Zamawiającego. 
WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 
 

 
Załączniki: 

1) Załącznik nr 1-przedmiot zamówienia, zakres; 
2) Załącznik nr 2 - Zestawienie kosztów; 
3) Załączniki nr 2A;2B;2C;2D;2E  - kosztorysy nakładcze; 
4) Załącznik nr 3 - kopia oferty; 

 



 
 

Załącznik Nr 6 do SIWZ 
Oświadczenie   

Postępowanie nr PN-140/16/IM 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na  usługi szklarskie 

OŚWIADCZENIE (art. 24 ust. 11 Pzp) 
składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (protokó ł z otwarcia ofert) 

w imieniu: 
 

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

                     
    pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym oświadczam/y, że wobec 
reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 
pkt. 23 Pzp. 

nie przynależę do tej samej grupy kapita łowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami 
którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, * 
 
lub 
 
należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami którzy z łożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe i składam  wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia.* 

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

*niepotrzebne skreślić 

 

………………………………..     …………………………………………….. 
Miejscowość, data Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania oświadczeń 

w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z podpisem 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

      ………………………………………… 

 Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania oświadczeń  
w imieniu Wykonawcy  lub  pieczątka wraz z podpisem 

 

 

pieczęć Wykonawcy 



 
 
 
 
 

Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 
Postępowanie nr PN-140/16/IM 
 

 
 

         
 
 

 
 
 

WZÓR 
 

WYKAZ USŁUG 
wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up ływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia dzia łalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których us ługi zostały wykonane oraz za łączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane  należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy by ły wykonywane,  
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska ć tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy, (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – określonymi w 
SIWZ) 
 
 Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. 
 
Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………. 
 
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………... 
 
Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1bpkt. 3   ustawy Prawo zamówień publicznych, 
oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat – lub realizuje 
następujące zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia: 
 

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

(Odbiorcy) 

Przedmiot usługi Wartość PLN 
brutto usług 
wykonanych, w 

okresie ostatnich 
3 lat przed 

upływem terminu 
składania ofert, 

Terminy 
realizacji usługi 

Referencje 
strona 
……. 
oferty 

 
 
 

    

 
 
 

    

     

 
 
 
..................................., dnia .........................2016 r. 
  
                                                                               ........................................................... 

podpis  i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do  
 reprezentowania Wykonawcy 

 
 

 
 

pieczęć Wykonawcy 



Załącznik nr 8 do Pn-140/16/IM 
...........................................  

(pieczęć Wykonawcy) 
WYKAZ PERSONELU 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem są usługi szklarskie: 

 

na potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że do 
realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby: 

 

Lp. Stanowisko Nazwisko 
 i imię 

Posiadane uprawnienia doświadczenie zawodowe 

Rodzaj uprawnień Zakres uprawnień numer uprawnień 
okres ważności 

Organ, który 
wydał uprawnienia lata pracy, stanowisko Zakres wykonywanych 

czynności  

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

 
Oświadczamy, że: 

1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ......… - …....… wykazu.* 
2. nie dysponujemy osobą wymienionymi w poz. …….. - ……..… wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy 
pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia tych osób.*i 

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

(miejscowość)           (podpis i pieczątka Wykonawcy)  
 

 



................................................. 
pieczęć Wykonawcy 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy............................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................  
 
tel. …………………….…… faks: ……………….……….. e-mail: ………………………….………….…………… 
 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:   Usługi szklarskie 

 

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane kompetencje i 

uprawnienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) niezbędne do prawidłowej realizacji 

zamówienia, tj. osobami posiadającymi ważne uprawnienia zawodowe:  

A. ………………………… 

B. ………………………… 

C. ……………………….. 

 
oraz posiadają aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (jeśli dotyczy) 
 
 
...................................... dnia ....................... 
 Miejscowość 

............................................................. 
 (pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy 
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