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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
Formularz ofertowy 

 
 
Postępowanie nr PN-60/19/WD 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na świadczenie usług okresowych w zakresie konserwacji, przeglądów i napraw 
elementów systemów oddymiania, drzwi, kurtyn, bram oraz podręcznego sprzętu przeciwpożarowego  

FORMULARZ OFERTOWY 
 

I. OFERTĘ SKŁADA: 

 

Nazwa Wykonawcy 

 

 

wpisany do: 
  

 
• Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
……………………...………………………………………….…. 
pod nr KRS .................................................................... 

 
• lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej ................................................................. 
 

NIP  

REGON  

Adres:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

Osoba upoważniona do kontaktu z 
Zamawiającym (imię i nazwisko, 
telefon, fax, e-mail) 

 

Mały/średni przedsiębiorca : 
TAK/NIE* (odpowiednie skreślić) 

 

 

II.  OFERTA WYKONAWCY 

My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje: 
 
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
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Pakiet nr 1 

Wartość netto: …………………… zł (słownie : ………………………….……………………………… zł) 
 
Stawka podatku VAT: ….. %   
 
Wartość brutto: …………………… zł (słownie : ……………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 2 

Wartość netto: …………………… zł (słownie: ………………………….……………………………… zł) 
 

Stawka podatku VAT: ….. %   
 

Wartość brutto: …………………… zł (słownie: ……………………………………………………… zł) 
 
 

2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
3. Oświadczamy iż, osoba wykonująca przeglądy (konserwacje/naprawy) sprzętu przeciwpożarowego 

posiada wymagane uprawnienia i certyfikaty, które będą okazywane na każde żądanie Zamawiającego 
na etapie realizacji umowy. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy  
do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków 
zawartych w SIWZ.  

5. Oświadczamy, że akceptujemy Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty podpisać 
umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oferujemy termin płatności  ……………..…… (min 60 dni) od daty każdorazowego otrzymania faktury 
wraz z podpisanym bez zastrzeżeń protokołem dostawy. 

7. Oświadczamy, że zobowiązujmy się wykonać cały zakres przedmiotu zamówienia siłami własnymi* /lub 
przy pomocy podwykonawców* (należy wówczas wypełnić poniższą tabelę) - *niepotrzebne skreślić: 

 
Wykaz części zamówienia, które wykonanie  Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
 

Lp. Powierzony zakres prac Nazwa podwykonawcy 

   

   

 
8. 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.    

9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
10. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji(-e) stanowiących(-e) 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje 
zawarte na stronach ………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy 
O Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. * 
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L.P. 
Nazwa dokumentu 

utajnionego 
Uzasadnienie faktyczne i prawne 

Dokument potwierdzający przyczynę i 
ważność utajnienia /dokument załączyć 

do oświadczenia/ 

1.    

2.    

 

W związku z utajnieniem w.w dokumentów oświadczamy, że: 

a/ wymienione wyżej informacje zostały w naszej firmie objęte ochroną jako informacje 
nieujawnione, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa (decyzja/dezycje w załączeniu); 
b/ zastrzeżenie niejawności w.w informacji jest nadal ważne; 
c/ informacje te nie wchodzą w zakres informacji składanych w rejestrach sądowych przez spółki i 
przedsiębiorstwa, nawet jeśli nasza jednostka nie jest zobowiązana do składania takich dokumentów 
w rejestrach sądowych; 
d/ informacje te nie dotyczą wymagań stawianych przez Zamawiającego Wykonawcom, jako warunki 
przystąpienia do postępowania i kryteriów wyboru Wykonawcy; 
e/ po podjęciu decyzji o objęciu w/w informacji tajemnicą przedsiębiorstwa informacje te nie były 
nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów promocyjnych i podobnych, ani nie 
zapoznano z nimi innych jednostek gospodarczych i administracyjnych w trybie jawnym. 

12. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeśli nie dotyczy - 
skreślić). 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz ądzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 

13. Ofertę niniejszą składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 
 

14. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów  
z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ………………………………………………………………..…  

                                                  (imię nazwisko – stanowisko) 
 

tel. kont. ………………………............ 

 

Ofertę składam(-my) na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.  
Na ofertę składają się : 

 
1. ................................................................................... 

2. .................................................................................... 

3. .................................................................................... 

4. …………………..…………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………… 
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6. …………………………………………………………………………………. 

 

....................................……..……                               ………..…………….……………………………………………………………        
         (miejscowość, data)                                (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,   
                                                                     uprawnionej /uprawnionych  do  wyst ępowania  w obrocie  
                                                                                      prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sk ładania  
                                                                                                                 o świadczeń woli w jego imieniu) 
 
 

NA FAKTURZE VAT NALEŻY PODAĆ: 

- nr umowy, na podstawie, której usługa została wykonana 
1. */ niepotrzebne skreślić     



Załącznik Nr 2 do SIWZ  PN-60/19/WD 
 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

Pakiet Nr 1 
 

Lp Przedmiot zamówienia  Ilość szt. Cena netto 
za 1 szt. 

VAT  
w % 

Cena brutto 
za 1 szt.  

Cena netto 
za 1 przegląd 

Cena brutto  
za 1 przegląd 

 Wartość netto 
za 6 przeglądów 

 Wartość brutto 
za 6 przeglądów 

1. 
Przegląd i konserwacja/naprawa systemów 
oddymiania 21      

  

2. 
Przegląd i konserwacja/naprawa drzwi 
przeciwpożarowych   125      

  

3. 
Przegląd i konserwacja/naprawa kurtyn 
przeciwpożarowych  3      

  

4. 
Przegląd i konserwacja/naprawa bram 
przeciwpożarowych  14      

  

SUMA: 
  

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie w sprawności technicznej systemy oddymiania, drzwi, kurtyny i bramy przeciwpożarowe znajdujące się w obiektach 
Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie zlokalizowanych w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 i 9 oraz ul. Wawelskiej 15, 15a i 15b 

2. Zakres przeglądu systemów oddymiania, drzwi, kurtyn i bram przeciwpożarowych oraz okresowa konserwacja powinna być prowadzona w oparciu o odpowiednią 
dokumentację techniczno-ruchową urządzeń oraz instrukcje obsługi i zalecenia producenta. 

3. Przewiduje się następujący zakres prac przeglądowych i konserwacyjnych dla:  
3.1. Systemy Oddymiania 
3.1.1.Centrale oddymiające wraz z ich podstawowym zasilaniem: 
a) przeprowadzenie testów central, sprawdzenie stanu technicznego i parametrów zgodnie z DTR, 
b) sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych, 
c) sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków, szybek, manipulatorów lub bezpieczników, 
d) sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych. 



3.1.2.Awaryjne źródło zasilania (akumulatory): 
a) sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości napięcia i prądu ładowania, 
b) sprawdzenie automatycznego przełączania się centrali oddymiającej na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci 230V, 
c) sprawdzenie stanu zabezpieczeń , 
d) sprawdzenie napięcia znamionowego baterii po odłączeniu układu ładującego, 
e) czyszczenie i konserwacja podłączeń elektrycznych. 

3.1.3.Ręczne i automatyczne systemy wykrywania pożaru i elementy wykonawcze ( kalpy oddymiające): 
a) sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania sygnalizatorów pożaru, czujek optycznych i przycisków oddymiania, 
b) sprawdzenie poprawności działania klap oddymiających – sprawność zawiasów oraz stanu uszczelek (otwarcie i zamknięcie wszystkich klap w czasie przeglądu), 
c) sprawdzenie poprawności działania siłowników i wyłączników krańcowych. 

 
3.2. Drzwi przeciwpożarowe: 
a) sprawdzenie uszkodzeń mechanicznych i śladów korozji ościeżnicy i płyty klapy, 
b) sprawdzenie zamka w zakresie: śrub mocujących, kontroli działania, kontroli stanu zapadek(ewentualne smarowanie), 
c) sprawdzenie klamki w zakresie: sprawności sprężyn, śrub (ewentualne dokręcenie), 
d) sprawdzenie zawiasów w zakresie: mocowania, nasmarowanie czopów zawiasów i łożysk kulowych, wymiana zużytych części, 
e) sprawdzenie samozamykacza w zakresie: mocowania do płyty klap i ościeżnicy, prawidłowego ustawienia oraz kolejności zamykania skrzydeł (ewentualna 

regulacja), wymiana uszkodzonego samozamykacza, 
f) sprawdzenie szczeliny bocznej (ewentualna regulacja zawiasów), 
g) sprawdzenie uszczelki w zakresie: przylegania i stopnia zużycia w tym ubytków, wymiana uszkodzonych uszczelek, 
h) sprawdzenie trzymacza w zakresie: poprawności działania (utrzymywanie drzwi w pozycji otwarte), poprawności zamknięcia drzwi po zwolnieniu, poprawności 

działania automatycznego i ręcznego systemu zwalniania, mocowania trzymacza do konstrukcji (np. ściana, ościeżnica), ewentualna wymiana uszkodzonego 
trzymacza, 

i) sprawdzenie oznakowania w zakresie: czytelności, ewentualne czyszczenie lub wymiana. 
 

3.3 Bramy i kurtyny przeciwpożarowe: 
a) sprawdzenie powierzchni bramy, kurtyny w zakresie ewentualnych uszkodzeń mechanicznych mogących spowodować utratę zakładanej odporności ogniowej, 
b) sprawdzenie uszczelki w zakresie: przylegania i stopnia zużycia w tym ubytków, wymiana uszkodzonych uszczelki, 
c) sprawdzenie trzymacza w zakresie: poprawności działania (utrzymywanie bramy, kurtyny w pozycji otwarte), poprawności zamknięcia bramy, kurtyny po 

zwolnieniu, poprawności działania automatycznego i ręcznego systemu zwalniania, mocowania trzymacza do konstrukcji (np. ściana, ościeżnica), ewentualna 
wymiana uszkodzonego trzymacza, 

d) sprawdzenie oznakowania w zakresie: czytelności, ewentualne czyszczenie lub wymiana. 
 

4. Po wykonaniu przeglądów i czynności konserwacyjnych należy odpowiednio oznakować sprawdzone systemy oddymiania, drzwi, bramy, kurtyny ppoż. 



5. W przypadku konieczności wymiany części wykraczającej poza listę części zapewnianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca przedstawi 
ofertę. Zakup części nastąpi po zatwierdzeniu kosztów przez Zamawiającego. Na wymienione części zamienne obowiązuje gwarancja producenta.  Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zakupu części, które nie są objęte zakresem czynności w ramach niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany (montażu) 
części zakupionych przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie  

6. Koszty transportu sprzętu podlegającego wymianie lub czynnościom naprawczo-konserwacyjnym ponosi Wykonawca. 
7. W przypadkach nagłej awarii Wykonawca zobowiązany jest usunąć jej przyczynę w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia. 
8. Jeśli usunięcie awarii w tym terminie nie jest możliwe, Wykonawca poda przyczynę takiego stanu rzeczy. W tym przypadku strony uzgodnią niezwłocznie termin 

usunięcia awarii. 
9. Okres trwania przeglądów (konserwacji) nie dłuższy niż 30 dni. 
10. Protokół i ewentualne załączniki z przeglądu (konserwacji) przekazywany będzie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przeglądu i konserwacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

pieczątka i podpis osoby upoważnionej 
 do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pakiet Nr 2 
 

Lp Przedmiot 
zamówienia  

Ilość 
szt. 

Cena 
netto  

za 1 szt. 

VAT  
w % 

Cena 
brutto  

za 1 szt.  

Cena netto 
za 1 przegląd 

(badanie/naprawa) 

Cena brutto  
za 1 przegląd 

(badanie/naprawa) 

 Wartość netto  
za 3 przeglądy 

(badanie/ 
naprawa) 

hydrantów 

 Wartość brutto  
za 3 przeglądy 

(badanie/ 
naprawa) 

hydrantów 

 Wartość netto  
za 6 przeglądów 

(naprawa) 
 gaśnic 

 Wartość brutto 
za 6 przeglądów 

(naprawa) 
 gaśnic 

1. 

Przegląd i 
badanie/naprawa 
hydrantów 
wewnętrznych 

314      

   
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 

2. 

Przegląd i badanie 
hydrantów 
zewnętrznych   

23      
   

nie dotyczy 
 

nie dotyczy 

3. 
Przegląd 
podstawowy gaśnicy 840      

 
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 

  

4. 

Naprawa 
warsztatowa gaśnicy  
bez UDT 

300      

 
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 

  

5. 

Naprawa 
warsztatowa gaśnicy  
z UDT 

250      

 
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 

  

SUMA: 
    

 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie w sprawności technicznej podręcznego sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się w obiektach Centrum Onkologii-

Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie zlokalizowanych w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 i 9 oraz ul. Wawelskiej 15, 15a i 15b. 
2. Zakres przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego oraz okresowa konserwacja powinna być prowadzona w oparciu o odpowiednie Polskie Normy, 

dokumentację techniczno-ruchową urządzeń oraz instrukcje obsługi.  
3. Przewiduje się następujący zakres prac przeglądowych i konserwacyjnych, napraw oraz badań dla:  

3.1. Hydrantów wewnętrznych:  
a) pomiar ciśnienia statycznego i dynamicznego oraz wydajności, 



b) badanie ciśnieniowe węży realizowane w przypadku upływu pięcioletniego termin ważności poprzedniego badania, 
c)  odpowiednie oznakowanie sprawdzonego hydrantu. 

3.2. Hydranty zewnętrzne: 
a) pomiar ciśnienia i wydajności.  

3.3. Gaśnice: 
3.3.1. Przegląd podstawowy: 

a) wykonanie podstawowych czynności przeglądowo- konserwacyjnych zalecanych przez producenta,  
b) oznakowanie kontrolką sprawdzonej gaśnicy. 

3.3.2. Naprawa warsztatowa bez UDT: 
a) wykonanie czynności warsztatowych zalecanych przez producenta,  
b) oznakowanie naprawionej gaśnicy. 

3.3.3. Naprawa warsztatowa z UDT: 
a) wykonanie czynności warsztatowych zalecanych przez producenta i Urząd Dozoru Technicznego,  
b) oznakowanie naprawionej gaśnicy. 

4. Koszty transportu sprzętu podlegającego badaniom lub czynnościom naprawczo-konserwacyjnym ponosi Wykonawca. 
5. Na czas remontów i napraw gaśnic Wykonawca wyposaża obiekty w swój sprzęt adekwatny do poddawanego remontowi lub naprawie. 
6. Okres trwania przeglądów (badań/konserwacji) nie dłuższy niż 30 dni. 
7. Protokół i ewentualne załączniki z przeglądu (badań/konserwacji) będzie przekazywany Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przeglądu i badań. 

 
 
 
 
 

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

pieczątka i podpis osoby upoważnionej 
 do reprezentowania Wykonawcy 

 



Załącznik nr 3 do SIWZ  PN-60/19/WD 
Wykonawca: 

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

reprezentowany przez: 

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

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
Świadczenie usług okresowych w zakresie konserwacji, przeglądów i napraw elementów 
systemów oddymiania, drzwi, kurtyn, bram oraz podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, 
prowadzonego przez Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 

 

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

pieczątka i podpis osoby upoważnionej 
 do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

Zamawiającego w SIWZ w zakresie postępowania PN-60/19/WD, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

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

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

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

 

 

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

pieczątka i podpis osoby upoważnionej 
 do reprezentowania 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 przedstawianiu informacji. 

 

 

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

pieczątka i podpis osoby upoważnionej 
 do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  PN-60/19/WD 
 

Wykonawca: 
………………………………………

……………………………………… 

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

reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

Świadczenie usług okresowych w zakresie konserwacji, przeglądów i napraw 
elementów systemów oddymiania, drzwi, kurtyn, bram oraz podręcznego sprzętu 
przeciwpożarowego, 

 prowadzonego przez Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na 

podstawie ww. przepisu] 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp  . 

 

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

pieczątka i podpis osoby upoważnionej 
 do reprezentowania Wykonawcy 
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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 ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

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

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

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

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

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

pieczątka i podpis osoby upoważnionej 
 do reprezentowania Wykonawcy (podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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 ………………..……. r.     …………………………………………… 
          miejscowość  

pieczątka i podpis osoby upoważnionej 
 do reprezentowania Wykonawcy (podpis) 

 
 

 
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]  

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

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (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 ………………..……. r.     …………………………………………… 
          miejscowość  

pieczątka i podpis osoby upoważnionej 
 do reprezentowania Wykonawcy (podpis) 
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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  

pieczątka i podpis osoby upoważnionej 
 do reprezentowania Wykonawcy (podpis) 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ, PN-60/19/WD 
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 

 

U M O W A  Nr  ……………  

zawarta w dniu ............................  r. w Warszawie pomiędzy: 

Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie, 
adres: 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15 B, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, NIP 525-000-
80-57, Regon 000288366, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa, należycie 
umocowany: 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
a 
............................................................................................................,   
wpisaną/wpisanym do: 
- Rejestru ……………………. Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w……………., ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS .........., NIP 
…...., Regon ……… wysokość kapitału zakładowego …………………… PLN* 
…………., prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:……………….., adres 
prowadzenia działalności ………., wpisaną/wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, NIP …................, Regon .............*,  
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działa należycie umocowany: 
......................................................................................................................................... 

 
 
Zamawiający i Wykonawca łącznie dalej zwani są „Stronami” lub z osobna „Stroną” 
 
Wykonawca wybrany został w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług  
w zakresie konserwacji, przeglądów i napraw elementów systemów oddymiania, drzwi, 
kurtyn, bram oraz podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, numer PN-60/19/WD, 
określonym w art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 1 Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia okresowych 

przeglądów (w tym konserwacji i napraw) urządzeń: ………… Pakiet Nr …..  
zwanych dalej „sprzętem”, określonych w Załączniku nr 2 do umowy. 

2.  Pierwszy przegląd okresowy w tym czynności konserwacyjne i naprawcze, w ramach 
niniejszej umowy, Wykonawca przeprowadzi w pierwszym miesiącu jej obowiązywania. 
Kolejne przeglądy powinny być przeprowadzane w ostatnim miesiącu poprzedzającym 
zakończenie terminu ważności poprzedniego przeglądu. Częstotliwość przeglądów określa 
instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obowiązująca u Zamawiającego.  

3. Naprawy i wymiana części zamiennych określonych w Załączniku nr 2 realizowana będzie 
przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. 
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4. W przypadku konieczności wymiany części wykraczającej poza listę części zapewnianych 
przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca przedstawi ofertę. Zakup 
części nastąpi po zatwierdzeniu kosztów przez Zamawiającego. Na wymienione części 
zamienne obowiązuje gwarancja producenta.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu 
części, które nie są objęte zakresem czynności w ramach niniejszej umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest do wymiany (montażu) części zakupionych przez Zamawiającego  
w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. (nie dot. Pakietu nr 2).  

5. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wycofania sprzętu z eksploatacji z przyczyn 
technicznych, może zmniejszyć zakres przedmiotowy umowy i wysokość łącznego 
wynagrodzenia określonego w umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zmiana 
powyższa wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

§2 Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług, które stanowią przedmiot umowy 

zgodnie z aktualną wiedzą techniczną, z należytą starannością, przy uwzględnieniu 
zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

2. Szczegółowy wykaz i zakres czynności, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać  
w czasie przeglądu i konserwacji określa Załącznik nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o konieczności naprawy lub 
nieprzydatności sprzętu do dalszego używania w formie orzeczenia technicznego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w miejscu prowadzenia działalności 
Zamawiającego lub w razie zaistnienia takiej konieczności, w zakładzie Wykonawcy.  

5. W razie konieczności wykonania przeglądu sprzętu poza miejscem prowadzenia 
działalności Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty 
związane z transportem sprzętu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług swoim sprzętem, narzędziami  
i materiałami. 

7. Wykonawca wykona usługi w terminach określonych w § 1 ust. 2. Wykonawca 
zobowiązany jest do uaktualniania terminów przeglądów w okresie obowiązywania 
umowy, w szczególności w przypadku gdy termin wykonania przeglądu w związku z 
naprawą sprzętu przypadać będzie w innym terminie niż wynikało to z terminu przed 
naprawą. W przypadku gdy termin wykonania przeglądu przypadać będzie po okresie 
obowiązywania umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia z tytułu 
zmniejszenia zakresu przedmiotowego umowy. 

8. W przypadku braku możliwości udostępnienia Wykonawcy sprzętu przez Zamawiającego  
w terminie określonym w § 1 ust.2 niniejszej umowy Strony niezwłocznie określą nowy 
termin wykonania usługi. 

9. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół, w którym Wykonawca poda: nazwę 
sprzętu, miejsce jego usytuowania, zakres i datę wykonanej usługi, ocenę sprawności do 
dalszego użytkowania (sprawny/niesprawny). 

10. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu, Wykonawca dołączy do protokołu w 
formie załącznika informację, zawierającą możliwości naprawy w tym: zakres naprawy, jej 
koszt oraz wykaz niezbędnych części zamiennych wraz z ceną jednostkową.  

11. Protokół i ewentualne załączniki powinny być podpisane przez Wykonawcę i Inspektora 
ochrony ppoż. reprezentującego Zamawiającego. 
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12. Po wykonaniu usługi Wykonawca potwierdzi w formie kontrolki na sprzęcie, fakt 
dokonania przeglądu i konserwacji. Określi na niej datę kolejnego przeglądu i konserwacji 
oraz stan sprawności. 

13. Do nadzoru nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego wyznaczeni są pracownicy 
Sekcji ds. przeciwpożarowych tel.: ..................., e-mail ……….., natomiast ze strony 
Wykonawcy -  ..............................,tel.: ........................., e-mail ……….. 

§ 3 Wynagrodzenie 
1. Jednostkowe wynagrodzenie netto i brutto za wykonanie usług, które stanowią przedmiot 

niniejszej umowy określa Załącznik nr 2 do umowy.  
2. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu usługi w wysokości uwzględniającej stawki 

wynagrodzenia za wykonanie usługi określonej w Załączniku nr 2 do umowy. 
3. Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty 

brutto w wysokości ................................. zł ( słownie; ……… zł). 
4. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania usług,  

a w szczególności: 
- koszt wykonania przeglądu i konserwacji sprzętu, 
- koszt naprawy lub wymiany części zamiennych opisanych w załączniku nr 2, 
- koszt sprzętu, narzędzi, w tym narzędzi pomiarowych i materiałów, niezbędnych do 

wykonania usług, 
- koszt kontrolki, 
- koszt sporządzenia protokołu z przeglądu,  
- koszt sporządzenia informacji o zakresie naprawy i wyceny jej wykonania wraz z 

podaniem kosztu niezbędnych części zamiennych,  
- koszt dojazdu serwisu lub transportu sprzętu 

5. Zmiana wynagrodzenia określonego w Załączniku nr 1 i 2 do niniejszej umowy może 
nastąpić w przypadku:  
1) zmiany stawek podatku VAT, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo łecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych 
-jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

6. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto Wykonawca 
jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek podatku 
VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 
r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
Pracowniczych Planów Kapitałowych jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania umowy 
oraz propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone powo łaniem się na przepisy, z 
których wynikają  zmiany. Zmiana wynagrodzenia netto/brutto wymaga podpisania 
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aneksu do niniejszej umowy, który wchodzi w życie nie wcześniej niż z dniem wejścia w 
życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany. 

7.  Wynagrodzenie za wykonane usługi płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 
określony w fakturze Wykonawcy, po wykonaniu usługi, w terminie 60 dni od dnia 
dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów, tj. prawidłowo wystawionej faktury 
wraz z oryginałem protokołu i ewentualnymi załącznikami, podpisanymi przez Inspektora 
ochrony ppoż. reprezentującego Zamawiającego. 

8. Wykonawca dostarczy fakturę do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie( 02-781)  
przy ul. W.K. Roentgena 5 lub do Dzia łu Księgowości Zamawiającego w Warszawie  
( 02-034) przy ul. Wawelskiej 15B. Na fakturze należy podać numer niniejszej umowy. 

9. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

§ 4 Kary umowne 
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona usługi w terminie określonym w § 1 ust.2 

niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowienia § 2 ust. 10, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości jednostkowego wynagrodzenia 
brutto za wykonanie usługi, określonego w Załączniku nr 2 do umowy za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, odrębnie dla każdego sprzętu. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 5 ust. 2, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto 
łącznego maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 3 ust 3. 

3. Zamawiający może potrącać  wymagalne kary umowne z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w przypadku niezapłacenia ich w terminie wskazanym w nocie 
obciążeniowej. 

4.  W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody w związku z nienależytym wykonaniem 
lub niewykonaniem umowy przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 5 Okres obowiązywania umowy 

1. Umowa zawarta została na okres  36 miesięcy  od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania 
wynagrodzenia łącznego, o którym mowa w § 3 ust. 3, zależnie od tego co nastąpi 
wcześniej.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku co najmniej 
jednokrotnego niewykonania usług w terminie określonym w § 1 ust. 2 lub w przypadku 
rażącego naruszania innych obowiązków Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu 
wykonawcy do prawidłowego wykonania umowy.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przed terminem określonym w ust. 1  Wykonawcy 
przysługuje prawo do wynagrodzenia za usługi wykonane do czasu odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego.  

§ 6 Cesja i poufność 
1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 

osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na 
podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani 
żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia praw i 
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obowiązków Wykonawcy na osobę trzecią, w tym do zarządzania i administrowania 
wierzytelnością Wykonawcy. 

2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 
3. Strony zobowiązują się do nieujawniania, niepublikowania, nieprzekazywania, 

nieudostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek danych o 
transakcjach  stron, jak również: 

a) informacji dotyczących podejmowania przez każdą ze stron czynności w toku realizacji 
niniejszej umowy, 

b) informacji zastrzeżonych jako tajemnice stron w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 16 
kwietnia  1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

c) innych informacji prawnie chronionych, które uzyskają w związku z realizacją niniejszej  
umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania-  o ile informacje 
nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących 
przepisów prawa. 

4. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia umowy ani jej treść w 
zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Każda ze stron może ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów 
prawa -  członkom swoich władz, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom 
organów nadzoru, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią 
zobowiązań wynikających z innej ustawy 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do ochrony informacji poufnych, udostępnionych przez 
drugą stronę w celu prowadzenia działań wynikających z niniejszej umowy i nie 
wykorzystywania ich przeciwko interesom drugiej strony. 

7. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej 
Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich 
obowiązków, Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji 
przetwarzania danych w zakresie lub w celu przekraczającym zakres i cel opisane powyżej 
wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać osoby przy udziale których wykonuje obowiązki 
umowne z  postanowieniami umowy dotyczącymi ochrony poufnych  informacji, oraz 
zobowiązać je do ich stosowania, a także do zachowania w tajemnicy. 

9. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Strony w czasie obowiązywania 
niniejszej  Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu . 

10. W przypadku ujawnienia informacji poufnej wbrew powyższym postanowieniom, 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną 
Zamawiającemu wskutek ujawnienia informacji poufnej. 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych i obowiązek informacyjny 
Wykonawca zapewnia, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego lub jego realizacji. 
( dodatkowa Klauzula stosowana w przypadku gdy Wykonawca jest osobą fizyczną w tym 

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

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Onkologii - Instytut im. 
Marii Skłodowskiej - Curie ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa; 

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii 
Skłodowskiej - Curie, adres email: iod@coi.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986), dalej „ustawa Pzp” oraz inne podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi w zakresie wsparcia 
informatycznego (na podstawie zawartych umów powierzenia); 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca ły czas 
trwania umowy;  

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

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

8. posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO. 

§ 8 Siła wyższa 
1. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają wykonanie jakichkolwiek ze 

zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, określony termin wykonania 

mailto:iod@coi.pl;


 
   

 7

zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz 
odpowiednio o czas trwania jej skutków. 

2. Jako okoliczności siły wyższej rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, 
nieprzewidywalne i niezależne od Stron umowy.  

3. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych 
zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” winna o tym 
poinformować drugą Stronę w formie pisemnej w terminie do 14 (czternastu) dni od daty 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności „siły wyższej”. 

4. Gdy okoliczności „siły wyższej”, uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się  
z zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc, Strony umowy mogą 
rozwiązać umowę w całości lub w części. W przypadku rozwiązania umowy z tej przyczyny, 
jej wykonanie i końcowe rozliczenie będzie być uzgodnione przez Strony umowy. 

 
§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

2.  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu  sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy  
         ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  ** , Kodeksu Cywilnego. 
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  
         każdej ze stron.*** 
 
Załączniki: 
1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy  
2. Załącznik Nr 2 – formularz cenowy (opis przedmiotu zamówienia) 
3. Załącznik Nr 3 – porozumienie o współpracy pracodawców 

 
    
        
            Wykonawca                                            Zamawiaj ący 
 
* niepotrzebne skreślić  
** skreślić w przypadku umowy do której nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych lub 
umowy zawieranej na okres nie dłuższy niż  12 miesięcy 
***/ umowę po podpisaniu  należy niezwłocznie przekazać do Działu Zamówień Publicznych i 
Zaopatrzenia Zamawiającego 



 
 

Załącznik Nr 6 do SIWZ   
Postępowanie nr PN-60/19/WD 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na świadczenie usług okresowych w zakresie konserwacji, przeglądów  
i napraw elementów systemów oddymiania, drzwi, kurtyn, bram oraz podręcznego sprzętu 
przeciwpożarowego 

 
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 (protokół 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 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 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 złożyli 
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 składania 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 składania oświadczeń  
w imieniu Wykonawcy  lub  pieczątka wraz z podpisem 

 

 

pieczęć Wykonawcy 



 
Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 
 
Postępowanie nr PN-60/19/WD 
 

 
 

         
 
 

WYKAZ USŁUG 
 

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 
 - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których usługi zostały wykonane,(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.1b pkt. 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 Terminy realizacji 
usługi 

dzień-miesiąc-rok 

Wartość brutto usługi (PLN) 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

    

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

pieczątka i podpis osoby upoważnionej 
 do reprezentowania Wykonawcy 

 

 
 

 
 

pieczęć Wykonawcy 
 



 
 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

a) 
b) 
c) 

d) 
e) 
f) 

 



1. 
2. 
3. 
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