Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
ul. Toruńska 18, 87-165 Cierpice

Podmiot przeprowadzający postępowanie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
na podstawie art. 15 ust. 4 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
Browina 59, 87-140 Chełmża

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro

„Leasing z opcją wykupu fabrycznie nowej windy
dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce”

Numer sprawy: 33/2018

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
42416100-6 – winda
66114000-2 – usługa leasingu operacyjnego

Sporządził:

Zatwierdzam:

Sylwia Bałos

Aneta Rybacka - Skorulska

……………………………………

…………………………………..

Browina – 12.09.2018 r.
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 18, 87-165 Cierpice.
Przeprowadzający postępowanie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na podstawie
art. 15 ust. 4 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Toruńskiego w Browinie, Browina 59, 87-140 Chełmża
Tel.: (56) 645 98 89
e-mail: zamowienia@cuw.powiattorunski.pl
II.

Tryb udzielenia zamówienia.

1. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą”.
2. Zamawiający w toku prowadzenia przetargu nieograniczonego zastosuje procedurę
odwróconą określoną w art. 24aa ustawy Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest finansowana w formie leasingu na okres 5 lat dostawa
i montaż fabrycznie nowej windy z możliwością wykupu dla Domu Pomocy Społecznej
w Wielkiej Nieszawce (dalej DPS).
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Specyfikacji
Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
42416100-6 - winda
66114000-2 - usługa leasingu operacyjnego
IV. Terminy wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: do 11.01.2019 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków.
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw
do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Pzp
(przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz spełniający warunki udziału określone w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzonej określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
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VI. Podstawy wykluczenia z postępowania.
1. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz
z 2016 r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4
ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzonej określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający uzna warunek
za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia
tego typu prac zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 2018 r. o dozorze technicznym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1351 z późn. zm.). Powinien posiadać również uprawnienia
w zakresie projektowania, nadzoru oraz uprawnienia elektryczne. Wykonawca
powinien wyznaczyć kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane
zgodnie z wymaganiami określonymi w Prawie budowlanym.
2) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
w wysokości co najmniej 300.000 zł.
3) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna warunek
za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
składania ofert należycie wykonał co najmniej 5 dostaw wraz z montażem
odpowiadających swoją specyfiką niniejszemu zadaniu, o wartości co najmniej
100.000 zł. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć sporządzony według wzoru Załącznik nr 7 – Wykaz
wykonanych usług przez Wykonawcę wraz z załączeniem 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
usługi były wykonywane.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
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4.

5.

6.

7.

8.

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określą w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu
zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie zawierające w szczególności informacje:
1) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia określony jest w Załączniku
nr 3 do SIWZ,
2) o podwykonawcach – jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy firm
podwykonawców w składanej ofercie.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum),
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
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VIII.

Wymagania dla przedmiotu zamówienia – dokumenty jakie Wykonawca musi złożyć
w celu potwierdzenia spełniania przez oferowaną usługę wymagań określonych
przez Zamawiającego.

1. W celu spełnienia wymagań dotyczących danego postępowania, Wykonawca musi
przedstawić:
1) Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ,
2) Harmonogram opłat leasingowych,
3) Opis techniczny urządzenia określający wymagane w SIWZ parametry techniczne.
Specyfikacja określająca opis przedmiotu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ,
4) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wraz z przedmiarem robót,
5) Dokument pełnomocnictwa (jeśli dotyczy).
IX.

Oświadczenie o grupie kapitałowej.

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej
sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu,
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
X.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane sporządzony według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ wraz z dowodami określającymi czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
b) potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 zł;
2) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania,
Zamawiający może wystąpić o:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 13, 14 i 21 wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
b) zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
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do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy;
e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zgodnie
z Załącznikiem nr 5 do SIWZ);
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się zamówienia publiczne (zgodnie
z Załącznikiem nr 6 do SIWZ).
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. X.1.2):
1) lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
ma osoba której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
2) lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
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b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w pkt. 2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów
wskazanych w X.1.
4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osób/osoby, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane w pkt. 2.2, składa dokumenty,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów wskazanych w X.1.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1126).
7. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez Wykonawcę co najmniej 5 osób wykonujących czynności związane
z montażem przedmiotu zamówienia.
8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane
w specyfikacji przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie
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to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe
do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
11. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób
na podstawie umowy o pracę .
XI. Charakter / postać dokumentów lub oświadczeń.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Oświadczenia, dostarczone przez Wykonawcę, składane są w postaci oryginału.
Za oryginał uważa się oświadczenie złożone w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym
podpisem.
3. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem.
4. Wszystkie strony składanej oferty winny być kolejno ponumerowane i parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez
Wykonawcę albo Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
publicznego – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany (np. skreślenie) w dokumentach lub oświadczeniach muszą
być podpisane własnoręcznie przez uprawnioną osobę, w miejscu dokonanej poprawki
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lub zmiany. Naniesione zmiany muszą być czytelne.
7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo podpisane przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności,
do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
8. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). Treść
pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których
pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika / osobę umocowaną do reprezentowania
Wykonawcy / Wykonawców.
10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów,
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 570).
XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest
pracownik Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie – Sylwia Bałos
(w dni robocze, w godzinach 800–1500), e-mail: zamowienia@cuw.powiattorunski.pl.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania
ofert, zmienić treść niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną
zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i zamieszcza ją także
na stronie internetowej.
4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie
drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna,
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
XIII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

9

XIV. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
XV. Opis sposobu przygotowywania ofert.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów formularzy przygotowanych
przez Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę na swoich formularzach
z zastrzeżeniem, że będą one zawierać wszystkie niezbędne informacje określone przez
Zamawiającego.
5. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w
Browinie (Browina 59, 87-140 Chełmża) w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Na
kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, numer telefonu kontaktowego oraz
napis: „Leasing z opcją wykupu fabrycznie nowej windy dla Domu Pomocy Społecznej w
Wielkiej Nieszawce”. Nie otwierać przed 21.09.2018 r., godz. 900.
6. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, dokumenty i załączniki.
7. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),
iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. nr 47 poz. 211 z późn. zm.).
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany
lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed
upływem terminu do składania ofert.
9. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku
złożenia kilku „ZMIAN”, kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć
napisem „zmiana nr......”.
10. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia
podpisanego przez osobę / osoby uprawnioną / uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia
o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny
KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy
składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.
1.
2.
3.
4.

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Toruńskiego w Browinie, w sekretariacie do dnia 21.09.2018 r., do godz. 900
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 21.09.2018 r., o godz. 910 w siedzibie Centrum
Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie.
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XVII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.
2. Cena winna być ustalona przez Wykonawcę w oparciu o całość dokumentacji przetargowej
opisującej przedmiot zamówienia.
3. Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi
uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ,
wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości
przedmiotu zamówienia.
4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), w zaokrągleniu
do dwóch miejsc po przecinku.
XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w niniejszej specyfikacji.
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników:
Lp.

Nazwa kryterium

Kryterium (waga w %)

1.

Cena

60

2.

Termin dostawy

20

3.

Gwarancja

20

SUMA

100

1. Kryterium „Cena”
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 60. Pozostałe oferty
zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej:
C= Cn/Cb x 60
C – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium najniższa cena
Cn – cena najniższa spośród badanych ofert
Cb – cena badanej oferty
2. Kryterium „Termin dostawy”
Zamawiający przyzna punkty za termin dostawy i montażu (od dnia podpisania umowy),
zgodnie z poniższą tabelą, przy czym termin dostawy nie może być dłuższy niż 100 dni:
Termin dostawy
(od dnia podpisania umowy)

Waga

do 25 dni włącznie

20

od 26 do 50 dni włącznie

10
11

od 51 do 75 dni włącznie

5

od 76 do 100 dni

0

3. Kryterium „Gwarancja”
Zamawiający przyzna punkty za okres gwarancji (od dnia odbioru przedmiotu umowy),
zgodnie z poniższą tabelą, przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące:
Gwarancja
(od dnia odbioru)

Waga

równe 60 miesięcy

20

powyżej 48 miesięcy do 60 miesięcy

10

powyżej 24 miesięcy do 48 miesięcy

5

do 24 miesięcy włącznie

0

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która po zsumowaniu liczby
punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę
punktów PKT.
PKT = C + T + G
PKT – całkowita liczba punktów przyznana ofercie
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”
T - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Termin dostawy”
G - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Gwarancja”

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.

2.

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 na stronie internetowej.
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3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zostanie
powiadomiony o miejscu i terminie podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy
na warunkach określonych w istotnych warunkach umowy zawartych w paragrafie XXI.
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie
to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli
zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień.
Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą przed upływem powyższych terminów,
jeżeli w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze.

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
1. Umowa leasingu operacyjnego może zostać zawarta na standardowym wzorze umowy
stosowanej przez Wykonawcę z zastrzeżeniem następujących postanowień:
1) Opłata początkowa w wysokości do 10% wartości przedmiotu leasingu,
2) 59 równych rat leasingowych, a czas obowiązywania umowy nie dłuższy niż
60 miesięcy (5 lat),
3) Opłata końcowa płatna po zapłaceniu wszystkich rat leasingowych w wysokości
do 16% wartości początkowej przedmiotu leasingu,
4) W raty leasingowe powinny być wliczone wszystkie koszty, które poniesie
Zamawiający jako korzystający. W szczególności cena powinna obejmować: koszt
nabycia przez finansującego przedmiotu zamówienia (leasingu), koszt ubezpieczenia
przedmiotu leasingu, wszelkie podatki oraz inne opłaty, jakie powinien uiścić
Zamawiający w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy leasingu;
5) Stałe miesięczne raty leasingowe. Oprocentowanie zmienne – część odsetkowa raty
bieżącej ulegnie obniżeniu w przypadku spadku WIBOR 1M lub podwyższeniu,
w przypadku jego wzrostu. Wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian
stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 1,64% (z dnia
27 sierpnia 2018 r.);
6) Minimum 36 miesięcy gwarancji ogólnej,
7) Wykonawca gwarantuje bezpłatną dostawę przedmiotu umowy do siedziby
Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 98 dni od dnia zawarcia umowy,
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po uprzednim uzgodnieniu między Wykonawcą a Zamawiającym daty i godziny
odbioru;
8) Montaż przedmiotu umowy nastąpi do 21 dni od daty dostawy,
9) Kolejność prowadzenia prac oraz harmonogram robót powinien być uzgodniony
z Zamawiającym.
10) Certyfikacja z odbiorem technicznym UDT i rejestracją urządzenia nastąpi do 14 dni
od daty montażu,
11) Wykonawca gwarantuje sieć serwisową zapewniającą obsługę na terenie RP (serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny) dostarczonego przedmiotu zamówienia,
12) Własność przedmiotu leasingu przechodzi z mocy umowy leasingu
na Zamawiającego jako korzystającego po zakończeniu umowy leasingu
i uregulowaniu wszystkich należności z niej wynikających,
13) Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy wówczas, gdy stwierdzi jego
wady lub przedmiot umowy nie będzie odpowiadał warunkom określonym w SIWZ
lub w ofercie wykonawcy. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa
w niniejszym punkcie Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin
na dostarczenie przedmiotu umowy zgodnego z SIWZ i wolnego od wad (nie krótszy
niż 7 dni). Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Zamawiający będzie miał
prawo odstąpić od umowy w całości.
14) Raty leasingowe płatne w terminie 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej co miesiąc
faktury VAT albo zgodnie z harmonogramem płatności, na podstawie którego będą
wystawiane faktury VAT, na czas nie krótszy niż 14 dni przed dniem zapłaty
wskazanym w harmonogramie płatności, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy. Kwota wykupu przedmiotu umowy płatna w terminie 14 dni od dnia
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
15) Jako dzień zapłaty, Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty rat leasingowych
Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
16) Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym
podpisanym przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę. Za datę
odbioru przedmiotu umowy Strony zgodnie przyjmują dzień sporządzenia protokołu
odbioru bez zastrzeżeń.
17) Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu, pod rygorem nieważności. Ponadto zakazuje się wprowadzania istotnych
zmian zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
18) Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy Strony poddają
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
19) W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
2. Przedstawienie przez Wykonawcę umowy niespełniającej wymogów określonych w pkt. 1
będzie traktowane jako okoliczność uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
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XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcy a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt. 5 ustawy.
3. Środkami ochrony prawnej są:
 odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy,
 skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.
XXIII. Postanowienia końcowe.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.
4. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której, dokonano wyboru
wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych we Wzorze umowy.
8. Podwykonawcy:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub
podwykonawcom.
2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
lub których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom
i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W umowie zostanie określony
zakres prac (dostaw lub usług – z zastrzeżeniem pkt. 7), które wykonawca będzie
wykonywał własnymi siłami lub za pomocą podwykonawców.
3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca,
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca
zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację usług.
4) Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca,
na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje
w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub
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dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podwykonawcy, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 pkt. 1, 4 i 8 ustawy.
6) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7) Zapisy ppkt. 5) i 6) stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
8) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dokonać jej
zmiany (aneksowania) jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego,
do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub jej zmiany (aneksu), przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany każdorazowo
dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonanie
jej zmiany o treści zgodnej z projektem umowy lub aneksem do umowy.
10) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien być określony jako „do 30 dni”
od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy lub usługi.
11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia jest
zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi
oraz wszystkich zmian tej umowy (aneksów), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.
12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia jest
zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi oraz wszystkich zmian tej umowy (aneksów), w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej
niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł brutto.
13) Terminy zapłaty i warunki płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy muszą być zgodne z warunkami przyjętymi w umowie
wykonawcy z zamawiającym.
XXIV.

Załączniki.
Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 -

Formularz Ofertowy,
Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia,
Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o braku podstaw do
wykluczenia z udziału w postępowaniu w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1
i ust. 2 pkt. 1;
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności
do grupy kapitałowej,
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o niewydaniu na niego prawomocnego wyroku,
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o nie zastosowaniu wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych usług przez Wykonawcę
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Załącznik nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nr sprawy: 33/2018

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 18, 87-165
Cierpice
Podmiot przeprowadzający postępowanie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
na podstawie art. 15 ust. 4 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie, Browina 59, 87-140 Chełmża
Nazwa zamówienia: Leasing z opcją wykupu fabrycznie nowej windy dla Domu Pomocy
Społecznej w Wielkiej Nieszawce
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa Wykonawcy
w przypadku ofert składanych przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie należy
podać wszystkich wykonawców składających
wspólnie ofertę

Adres wykonawcy

NIP
REGON
PESEL (w przypadku wykonawców, będących
osobami fizycznymi)
KRS/CEiDG
Status podatnika VAT
Telefon/fax, email
Stwierdzenie niezgodności tych danych z danymi znajdującymi się w odpowiednich rejestrach stanowi
podstawę do odstąpienia od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Leasing z opcją wykupu
fabrycznie nowej windy dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce„ oferuję
wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za wynagrodzeniem brutto ………………..….……..… zł
(słownie: ……….……………………………………………………...……………...……złotych), w tym:
a) kwota netto ……………….….... zł
(słownie …………………………………………………………..………………………... złotych),
b) podatek od towarów i usług (VAT) …………………..… zł
(słownie: ………………………………………………………….…………………………. złotych)
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Składniki ceny łącznej:
Rodzaj opłaty
Wpłata początkowa
do 10% wartości dźwigu
59 równych rat (obejmujące inne
koszty i opłaty)
Wysokość pojedynczej raty
wynosi:

Wartość netto
w PLN

VAT w PLN

Wartość brutto
w PLN

59 rat x wartość pojedynczej raty

……………………………….. zł netto
………………….…………….. zł VAT
………………………………..zł brutto
Kwota wykupu stanowiąca nie
więcej niż 16% wartości dźwigu
RAZEM
(wpłata początkowa + wartość 59 rat
w tym inne koszty i opłaty + kwota
wykupu)
Wymagane parametry dla windy fabrycznie nowej spełniającej wszystkie obowiązujące
normy i przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji i instalowania dźwigu osobowego
Lp.
Wymagany parametr
Potwierdzenie
minimalnych wymagań
Wskazane parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako
Należy wpisać wartość
minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów
oferowanego parametru
lepszych
1
Typ
TML
2
Udźwig
630 kg / 8 osób
3
Ilość przystanków
4
4
Ilość dojść
4
5
Hp
10 m
6
Prędkość podnoszenia
0,62 m/s
7
Drzwi szybowe
900 mm
wykonane – malowane beż
8
Rozmiar ramy (ościeżnicy)
1140 x 2225 mm
wykonane – malowane beż
9
Drzwi kabinowe
jw. 1 szt.
10 Kabina TMC
1100 x 1400 x 2170 mm
11 Podłoga
Wykładzina
antypoślizgowa
12 Sterowanie zbiorcze w dół z jednostką programującą
13 Prowadnice T 90 x 75 x 16 frezowane wraz
z osprzętem i wspornikami, odległość pomiędzy
1500 mm
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14
15
16
17
18

Zjazd awaryjny z funkcją otwarcia drzwi
na wybranym (najniższym) przystanku
Wymiary podszybia
1000 mm
Wymiary nadszybia
3300 mm
Dźwig hydrauliczny, maszynownia dolna boczna
w szafie, moc silnika 11 kW
Gwarancja od dnia odbioru 36 miesięcy
przez UDT
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:
1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Wielkiej Nieszawce. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres siedziby: ul. Toruńska 18, 87-165 Cierpice,
 e-mailowo: dps.w.nieszawka@o2.pl,
 telefonicznie: 56 678 72 80.
2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor
ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres:
iod@cuw.powiattorunski.pl
3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia
przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji
administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
4. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym
na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz
inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną
podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które
przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty
świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie
Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
następnie zostaną usunięte.
6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi
taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
8. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

……………………………..
miejscowość i data

………………………………..
podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 2
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nr sprawy: 33/2018

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Finansowana w formie leasingu z opcją wykupu na okres 5 lat fabrycznie nowa
winda – dostawa i montaż dźwigu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej
Nieszawce
I.

Oferta dotyczy następujących czynności:
1. Dostawy
2. Demontażu (usunięcie starego dźwigu i wszystkich pozostałości)
3. Montażu
4. Sporządzenia dokumentacji technicznej
5. Wykonanie pomiarów elektrycznych, potwierdzone protokołem
6. Notyfikowania i oddania urządzenia zgodnego z dyrektywą i normami europejskimi wraz
z nadanym znakiem CE
7. Oddania całości przedmiotowej inwestycji potwierdzonej protokołem odbioru końcowego
i rejestracją przez UDT
8. Dostarczenie dokumentacji technicznej, certyfikatów i atestów oraz instrukcji konserwacji
i eksploatacji
9. Przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi dźwigu
oraz uwalniania pasażerów
10. Finansowania w formie leasingu

II. Dokładny opis przedmiotu zamówienia:
1. Dźwig osobowy typ TML, udźwig min. 630 kg / 8 osób
2. Ilość przystanków – 4
3. Ilość dojść – 4
4. Hp 10 m
5. Prędkość podnoszenia min. 0,62 m/s
6. Drzwi szybowe 900 mm, rozmiar ramy (ościeżnicy) 1140 x 2225 mm;
wykonane – malowane beż
7. Drzwi kabinowe jw. 1 szt.
8. Kabina TMC 1100 x 1400 x 2170 mm
9. Podłoga – wykładzina antypoślizgowa
10. Sterowanie zbiorcze w dół z jednostką programującą
11. Prowadnice T 90 x 75 x 16 frezowane wraz z osprzętem i wspornikami, odległość pomiędzy
1500 mm
12. Zjazd awaryjny z funkcją otwarcia drzwi na wybranym (najniższym) przystanku
13. Minimalne wymiary podszybia 1000 mm
14. Minimalne wymiary nadszybia 3300 mm
15. Dźwig hydrauliczny, maszynownia dolna boczna w szafie, moc silnika 11 kW
16. Dostawa do 14 tygodni
17. Montaż do 21 dni
18. Certyfikacja z odbiorem technicznym UDT i rejestracją urządzenia do 14 dni
19. Gwarancja min. 36 miesięcy od dnia odbioru przez UDT
20. Dźwig musi bezwzględnie spełniać wszelkie wymogi techniczne dla dźwigów
osobowych na dzień odbioru
20

III. Wymagania dotyczące leasingu:
Leasing w walucie
Okres leasingu
Wartość początkowej wpłaty
Rodzaje rat leasingowych
Wartość końcowa

PLN
60 miesięcy
do 10% wartości dźwigu
59 równych rat leasingowych
do 16% wartości dźwigu
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Załącznik nr 3
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nr sprawy: 33/2018

……………………………
(pieczęć Wykonawcy)

……………………………………….
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH, DOTYCZY ZADANIA NR 33/2018
Część I – dotycząca spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Leasing z opcją wykupu
fabrycznie nowej windy dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce”
Oznaczenie sprawy: 33/2018
Oświadczam/y, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt. II. SIWZ.

……………………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do
występowania w jego imieniu

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:
Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w pkt. II. SIWZ, polegam/y na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
................................................................................................................................ ………………
………………………………………………………………………………………………………………
Należy wskazać nazwę i adres podmiotu/podmiotów, w następującym zakresie: ………….
(należy określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).
*należy wypełnić, jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy nie dotyczy - należy cały zapis o podmiotach przekreślić)

……………………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do
występowania w jego imieniu
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach - część I są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu ww. informacji.

……………………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do
występowania w jego imieniu

Część II - DOTYCZĄCA PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Leasing z opcją wykupu
fabrycznie nowej windy dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce”
Oznaczenie sprawy: 33/2018
Oświadczam/y, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.
13-22 Prawa zamówień publicznych.
…………………………………………………..
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do
występowania w jego imieniu

2. *Oświadczam/y,

że

zachodzą

w

stosunku

do

mnie

(nas)

podstawy

wykluczenia

z postępowania na podstawie art. ………… Prawa zamówień publicznych.
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14,
16-20).

Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
Prawa zamówień publicznych podjąłem/liśmy następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………..…
(należy wymienić wszystkie podjęte środki naprawcze w tym zakresie)
*W

przypadku,

gdy

w

stosunku

do

Wykonawcy

nie

zachodzą

podstawy

wykluczenia

z postępowania, zapisy pkt. 2 należy skreślić.

……………………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do
występowania w jego imieniu
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA*:
Oświadczam/y, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
………………………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
Prawa Zamówień Publicznych.
(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
*należy wypełnić, jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy nie dotyczy - należy cały zapis o podmiotach przekreślić)

……………………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do
występowania w jego imieniu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach - część II są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu ww. informacji.

……………………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do
występowania w jego imieniu
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Załącznik Nr 4
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nr sprawy: 33/2018

……………………………

……………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Dotyczy oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego: „Leasing z opcją wykupu fabrycznie nowej windy
dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce” w imieniu Wykonawcy:
.............................................................................................................................................................
(Nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że
*) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawa Zamówień
Publicznych,
*) należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 23 ustawy Prawa zamówień publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty:
Lp.
1.

Nazwa

Adres

2.
3.
Niniejszym składam dokumenty / informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu:
………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do
występowania w jego imieniu
*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 5
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nr sprawy: 33/2018

………………………………

………………………………….…….

(pieczęć Wykonawcy)

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Dotyczy oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego: „Leasing z opcją wykupu fabrycznie nowej windy
dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce” w imieniu Wykonawcy:
.............................................................................................................................................................
(Nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że
*) nie wydano wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne.
*) wydano wobec mnie prawomocny wyrok sądu / ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne.
Niniejszym składam dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności.

……………………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do
występowania w jego imieniu

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 6
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nr sprawy: 33/2018

……………………………

………………………………….…….

(pieczęć Wykonawcy)

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Dotyczy oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego: „Leasing z opcją wykupu fabrycznie nowej windy
dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce”, w imieniu Wykonawcy:

................................................................................................................................................
(Nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że nie wydano wobec mnie orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się zamówienia publiczne.

……………………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do
występowania w jego imieniu
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Załącznik Nr 7
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nr sprawy: 33/2018

……………………………

………………………………….…….

(pieczęć Wykonawcy)

(miejscowość i data)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG PRZEZ WYKONAWCĘ
Lp.

Nazwa, rodzaj i zakres
usługi

Data wykonania usług w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie
początek
zakończenie
(data)
(data)

Nazwa Zamawiającego

Nazwa
Wykonawcy
(wypełniają
Wykonawcy
wspólnie
ubiegający się
o zamówienie)

1.

2.

3.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

……………………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do
występowania w jego imieniu
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