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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 

 
Nr rozdziału 

 

Treść rozdziału Nr strony 

ROZDZIAŁ I Terminy 3 

ROZDZIAŁ II  Informacje o Zamawiającym 3 

ROZDZIAŁ III Tryb udzielenia zamówienia 3 

ROZDZIAŁ IV Opis przedmiotu zamówienia 3 

ROZDZIAŁ V Modyfikacja warunków zamówienia 5 

ROZDZIAŁ VI Termin wykonania zamówienia 5 

ROZDZIAŁ VII Warunki udziału w postępowaniu  5 

ROZDZIAŁ VIII Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

8 

ROZDZIAŁ IX Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego, jakie 

mają dostarczyć Wykonawcy 

10 

ROZDZIAŁ X Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  

wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub  dokumentów, a 

także wskazanie sposobu oraz osób uprawnionych do porozumiewania 

się z wykonawcami 

10 

ROZDZIAŁ XI Wymagania dotyczące wadium 11 

ROZDZIAŁ XII Termin związania ofertą 11 

ROZDZIAŁ XIII Opis sposobu przygotowania ofert 11 

POZDZIAŁ XIV Informacja dla wykonawców mających siedzibę poza RP 

Informacja dla wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki 

cywilne). 

13 

ROZDZIAŁ XV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 14 

ROZDZIAŁ XVI Opis sposobu obliczania ceny 15 

ROZDZIAŁ XVII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz  z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

16 

ROZDZIAŁ XVIII Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

17 

ROZDZIAŁ XIX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 18 

ROZDZIAŁ XX Informacja o możliwościach zmian w umowie 18 

ROZDZIAŁ XXI Informacje o podwykonawcach 19 

ROZDZIAŁ XXII Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych 20 

ROZDZIAŁ XXIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 23 
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Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  
pt. 

 USŁUGA  SERWISOWANIA I NAPRAWY SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO 
BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU AWL 

Sprawa WNP/1078/PN/2019   

  

I. TERMINY: 

1. Termin i miejsce składania ofert: 

Termin i miejsce składania ofert: 30 grudnia 2019 r. do godz. 11.00 – w siedzibie 

Zamawiającego, w Kancelarii Jawnej  – budynek nr 8 – pokój nr 025 (parter),  

ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław 

 2. Termin i miejsce otwarcia ofert :  
Termin otwarcia ofert: 30 grudnia 2019 r. o godz. 11.30 – w siedzibie Zamawiającego 

budynek nr 7 – pokój nr 025 (parter) ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław. 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) z załącznikami  

w formie drukowanej do wglądu nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego (bud. nr 7, pok. 

2.19). SIWZ w formie elektronicznej dostępna na stronie internetowej Zamawiającego 

http//awl.edu.pl/bip   

 

II. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM. 

Zamawiający:    AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 

imienia generała Tadeusza Kościuszki 

reprezentowana przez Rektora - Komendanta  

 

adres:   51-147 Wrocław  

  ul. Czajkowskiego 109  

                              Faks: 261-658-425 

                        http://www.bip.awl.edu.pl/ 

                  NIP 896 – 10 – 00 – 117 ,   REGON: 930388062  

Osoba do kontaktów z Wykonawcami: 

Barbara Mękarska - fax. 261-658-425; tel.: 261-658-062;  

e-mail: zamowieniapubliczne@awl.edu.pl 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1. Zamówienie jest udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843) oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych ustawą – 

przepisów Kodeksu Cywilnego.  

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 

– 46 Pzp. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiot zamówienia 

CPV zamówienia:  

Przedmioty główne - |_5_|_0_|_8_|_8_|_2_|_0_|_0_|_0_|-|_1_| - Usługi w zakresie napraw i 

konserwacji sprzętu restauracyjnego 

 

http://www.bip.awl.edu.pl/
mailto:zamowieniapubliczne@awl.edu.pl
ftp://ftp.uzp.gov.pl/Ustawa_PZP/
ftp://ftp.uzp.gov.pl/Ustawa_PZP/
ftp://ftp.uzp.gov.pl/Ustawa_PZP/
ftp://ftp.uzp.gov.pl/Ustawa_PZP/
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1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu konserwacji i napraw 

sprzętu gastronomicznego i chłodniczego oraz napraw drobnego sprzętu AGD działu 

żywnościowego w : 

    - Kuchni i Stołówce nr 1  przy ul. Czajkowskiego 109  

    - Działalności Gastronomicznej  przy ulicy Czajkowskiego 109 

    - Magazynie Żywnościowym  przy ul. Czajkowskiego 109 

    - Budynku Socjalnym Ośrodka Szkolenia Jeździeckiego w Rakowie 

    -  Górskim Ośrodku Szkolenia "Wysoki Kamień" w Szklarskiej Porębie  

1.2. Zakres zamówienia obejmuje: świadczenie usług konserwacyjnych, wykonywanie 

napraw bieżących sprzętu z użyciem części zamiennych spełniających normy producenta 

urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę,  

1.3. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres trwania umowy posiadać polisę 

ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody osobowe lub 

rzeczowe spowodowane przez  wykonywane usługi przez Wykonawcę; suma 

ubezpieczenia 200 tys. zł dla części I i 30 tys. zł dla części II. W przypadku 

realizowania przez Wykonawcę wszystkich części zamówienia, ubezpieczenie OC 

powinno być na łączną sumę gwarancyjną min. 230 tys. zł.  

Przed podpisaniem umowy pod rygorem uchylenia się od zawarcia umowy, 

Wykonawca przedłoży potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy OC, o 

której mowa powyżej. 

1.4. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania Certyfikatu dla Przedsiębiorców FGAZ 

wydany na podstawie art. 30 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających 

warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1951). 

1.5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest pod rygorem uchylenia się od 

zawarcia umowy do złożenia kserokopii uprawnień, które zostały opisane w rozdziale 

VII ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3) SIWZ. Zamawiający wymaga by przedstawione uprawnienia 

były ważne minimum do dnia zakończenia umowy. 

 

2. Szczegółowe informacje formalne i techniczne: 

2.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2.2 Zamówienie podzielone jest na 2 części: 

CZĘŚĆ I – naprawa sprzętu gastronomicznego kuchennego 

CZĘŚĆ II – naprawa sprzętu AGD 

2.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

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

ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.  

2.5 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

2.6 Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 

2.7 Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

2.8 Oferta musi być kompletna, tzn. musi zawierać wycenę całości kosztów. 

Nieuwzględnienie w ofercie, chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych, 

spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SIWZ. 

2.9 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być dla niego istotne 

do przygotowania oferty i podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 

kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 

ustawy Pzp. 

2.10   Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części 

lub całości zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem posiadania przez te podmioty 
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stosownych uprawnień, odpowiadających warunkom udziału w postępowaniu w zakresie 

posiadanych kompetencji i uprawnień, określonych w rozdz. VII ust. 1 pkt 1.2 SIWZ. 

W takim przypadku Zamawiający, zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, żąda wskazania 

przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

2.11 . Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich.  

2.12 . Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji zamówienia udzielania zaliczek. 

 

V. MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ powinien wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym 

Zamawiający przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszczona na 

stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest siwz. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed 

upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

4. O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian 

wynikających z modyfikacji, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym przekazano 

siwz, a także zamieści informację w tym zakresie na stronie internetowej, na której 

udostępniona jest siwz . 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2021 r. lub do 

wyczerpania środków finansowych. 

 

VII.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY 

WYKLUCZENIA 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1.1 Nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp 

Zamawiający oceni spełnianie warunków na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. 

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie.  
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą 

oświadczenia o spełnianiami przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą 

oświadczenia o spełnianiami przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 

3) zdolności zawodowej Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym 

zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, 

że: 
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a) należycie zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie) usługi o podobnym charakterze (związanych z przedmiotem 

niniejszego zamówienia oraz proporcjonalnych do niego) tj.: usług, których 

przedmiotem była naprawa i konserwacja sprzętu gastronomicznego, 

chłodniczego lub drobnego sprzętu AGD w obiektach zbiorowego żywienia o 

stanie żywionych nie mniejszym niż 900 osób dziennie, o wartości nie 

mniejszej niż:  

 W części I - jedna usługa o wartości minimum 200 tys. zł lub dwie usługi 

o łącznej wartości na kwotę 200 tys. zł , 

 W części II - jedna usługa o wartości minimum 30 tys. zł lub dwie usługi 

o łącznej wartości na kwotę 30 tys. zł, 

z podaniem opisu zakresu wykonywanych usług, ich wartości, dat wykonania i 

odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie np. referencji. W przypadku usług 

okresowych lub ciągłych wartość zrealizowanych usług przed upływem 

terminu składania ofert powinna być nie mniejsza niż wymagane wartości dla 

poszczególnych części. 

b) wykaże, że dysponuje do realizacji umowy minimum osobami  zdolnymi do 

wykonania zamówienia posiadającymi niżej wymienione uprawnienia: 

 

(dotyczy części I i II) 

Minimum 2 osoby muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne kat „E”  uprawniające do 

zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci na stanowisku eksploatacji. 

  

Grupa 1  

Spełniająca wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w 

zakresie: obsługa, konserwacja, remonty, montaż, kontrolno-pomiarowym 

    Dla następujących urządzeń,  instalacji i sieci. 

    Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, wytwarzające, przetwarzające, 

przesyłające i zużywające energię elektryczną: 

1. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV 

2. urządzenia elektrotermiczne 

3 .aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, 

sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach 1 i 2  

 

Grupa 3 

Spełniająca wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w 

zakresie: obsługa, konserwacja, remonty, montaż,  

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, 

magazynujące i zużywające paliwa gazowe: 

1. urządzenia do magazynowania paliw gazowych 

2. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa 

3. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa 

4. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW 

5. aparatura kontrolno-pomiarowa urządzenia sterowania do sieci , urządzeń i instalacji 

wymienionych w punktach 1,2,3,4 

 

- Minimum 1 osobę  posiadającą  świadectwo kwalifikacyjne kat „D”  uprawniające do 

zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci na stanowisku dozoru 
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Grupa 1  

Spełniająca wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w 

zakresie: obsługa, konserwacja, remonty, montaż, kontrolno-pomiarowym 

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające 

i zużywające energię elektryczną: 

1. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV 

2. urządzenia elektrotermiczne 

3 .aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, 

sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach 1 i 2  

 

Grupa 3 

Spełniająca wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w 

zakresie: obsługa, konserwacja, remonty, montaż,  

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, 

magazynujące i zużywające paliwa gazowe: 

1. urządzenia do magazynowania paliw gazowych 

2. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa 

3. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa 

4. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW 

5. aparatura kontrolno-pomiarowa urządzenia sterowania do sieci , urządzeń i instalacji 

wymienionych w punktach 1,2,3,4 

 

-  Minimum 1 osoba  musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne kat „E”  uprawniające do 

zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji. 

Spełniające wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w 

zakresie: obsługa, konserwacja, remonty , montaż 

 

Grupa 2 Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz 

inne urządzenia energetyczne. Spełniające wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy 

na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługa, konserwacja, remonty , montaż 

 

    1.sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 

50 kW; 

    2. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW; 

    3. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW; 

    4. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW; 

    5. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów 

technicznych; 

   6.  piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW; 

 

-  Minimum 2 osoby muszą posiadać certyfikat FGAZ – personalny wydany przez Urząd 

Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do wykonywania niżej 

wymienionych czynności: 

Kategoria I 

a) kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła 

oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach 

chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów 

cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co 

najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg 
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substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych 

systemach, oraz 

b) instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja stacjonarnych 

urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w 

samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających fluorowane 

gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane, oraz odzysk fluorowanych gazów 

cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń 

chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. 

 

 Wykonawca musi posiadać  minimum jedną osobę posiadającą  aktualną książeczkę 

sanitarno-epidemiologiczną upoważniającą do pracy w bloku żywnościowym.  

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest pod rygorem uchylenia się od 

zawarcia umowy do złożenia kserokopii wszystkich ww. uprawnień.  

 

Zamawiający wymaga by przedstawione uprawnienia były ważne minimum do dnia 

zakończenia umowy. 

 

Wyżej wymienione świadectwa kwalifikacyjne uzyskane i spełniające wymogi Ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,z późn. zm.2)) 

oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne Poz 1208) 

 

2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1.2 niniejszego rozdziału zostaną spełnione, jeżeli każdy 

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie posiadał wymagane 

uprawnienia, w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów. 

4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający 

wymaga posiadania przez podwykonawcę stosowanych uprawnień, określonych 

odpowiednio w ust. 1 pkt 1.2 powyżej, w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub 

całości zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem posiadania przez te podmioty 

stosownych uprawnień, odpowiadających warunkom udziału w postępowaniu w zakresie 

posiadanych kompetencji i uprawnień, określonych w rozdz. VII ust. 1 pkt 1.2 siwz. W 

takim przypadku Zamawiający, zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, żąda wskazania 

przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
 

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA. 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie, na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym 

w załączniku nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w załączniku będą stanowić wstępne 
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potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.   

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 

o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

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

postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 

mowa w ust. 1.  

4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 

dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  

5.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących: 

1) Zdolności zawodowej: 
a) wykazu 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 ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających 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, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. Wykonawca wykaże minimum usługi, określone w rozdziale VII ust. 

1 pkt 1.2 ppkt 3) lit. a) SIWZ. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 

do SIWZ; 

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 

wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności. Wykonawca wykaże osoby, określone w rozdziale 

VII ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3) lit b). Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 

4 do SIWZ. 
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5.2. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych 

przez Zamawiającego: Certyfikatu dla Przedsiębiorców FGAZ wydany na 

podstawie art. 30 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających 

warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 

2017 r. poz. 1951). 

Zamawiający zwraca uwagę na brak wymogu składania ww. dokumentów wraz 

z ofertą. Załączenie przez Wykonawcę do oferty dokumentów, o których mowa w ust. 

5, nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku wezwania Wykonawcy, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia tych dokumentów. 

6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 

z późn. zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 

7. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający w postępowaniu dokona 

najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

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

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  
 

IX. INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY. 

1. Oferta - formularz ofertowy przygotowany na podstawie wzoru przedstawionego przez 

Zamawiającego – załącznik A.  

2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio 

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpisu z właściwego 

rejestru). Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię umocowania 

wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 

 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  

I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Informacji oraz wyjaśnień związanych z przetargiem udziela upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego: Barbara MĘKARSKA, fax. 261-658-425; tel. 261-658-062. 

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

Wykonawca może przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VIII niniejszej 

SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa 

w art. 26 ust. 2, 3 i 3a ustawy Pzp) dla których prawodawca przewidział wyłącznie formę 

pisemną. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ. 
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4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie powinny być składane na adres siedziby Zamawiającego. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną powinny być kierowane na adres e-mail: 

zamowieniapubliczne@awl.edu.pl, faksem na nr 261 568 425. 

6. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt, zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 

Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie 

będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 

telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie. 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia przez Wykonawcę wadium. 

 

XII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. (art. 85 ust. 1 

pkt 1 ustawy Pzp).  

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

 

XIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Złożenie większej liczby 

ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń 

i dokumentów: 

1)  Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego załącznik A do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie 

oferowanego przedmiotu zamówienia; łączną cenę ofertową brutto; oświadczenie 

o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru 

umowy bez zastrzeżeń, informacje o zakresie podwykonawstwa; informacje 

podlegające ocenie punktowej w poszczególnych kryteriach oceny ofert, 

określonych w SIWZ; 

2)   jeżeli dotyczy: Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie 

wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 

(odpisu z właściwego rejestru); również pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawców składających ofertę wspólną;  

3) Oświadczenie wymienione w rozdz. VIII ust. 1 SIWZ - załącznik nr 1. 

3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu 

nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma 

sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, 

a tłumaczenia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Podczas oceny 

ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 

4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, stosowne pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

mailto:zamowieniapubliczne@awl.edu.pl
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5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie 

formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie 

załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zawierały 

treść wymaganą przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe 

zalecenie ma charakter porządkowy. 

8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

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

ofertę. 

9. Strony oferty powinny być umieszczone w skoroszycie, segregatorze lub zbindowane. 

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

10. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy, muszą być 

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

11. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak,  

z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest 

nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony 

napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko 

podpisującego. 

12. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, są oni zobowiązani do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę, 

najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym.  

13. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do 

Zamawiającego, opatrzonej dopiskiem:  

 

USŁUGA  SERWISOWANIA I NAPRAWY SPRZĘTU 

GASTRONOMICZNEGO BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU AWL 

nr sprawy WNP/1078/PN/2019 

nie otwierać do dnia 30 grudnia 2019 r.  do godziny 11.30 ” 

Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę 

Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 

 

14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 419) jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, 

że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, ze wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 

w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne 

i zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) skutkować 

będzie ich odtajnieniem. 
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17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie 

w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić 

będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jak tajemnicy 

przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 

w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie 

o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie 

odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” wraz z dokumentami potwierdzającymi 

umocowanie osób podpisujących zmiany w ofercie do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu 

oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składana ofert wycofać się 

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 

jak wprowadzenie zmian i poprawek, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty 

ofert wycofanych nie będą otwierane. 

20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie 

niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić 

z Zamawiającym przed upływem terminu składania ofert w trybie przewidzianym 

w niniejszej SWIZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 

zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

XIV. INFORMACJA DLA: 

A. WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ POZA RP 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca 

dostarcza wraz z tłumaczeniem na język polski (dla całości dokumentów tłumaczenie 

zwykłe). 

 

B. WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE (KONSORCJA/SPÓŁKI 

CYWILNE) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (podmioty  

te występujące wspólnie zwane są dalej konsorcjami. Wymagania określone  

w stosunku do konsorcjum dotyczą również spółek cywilnych).  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 

ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i zawarcia umowy  

w sprawie nr WNP/1078/PN/2019. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale 

i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli 

Wykonawców lub w formie aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. 
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Spółka cywilna załącza w/w pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika  

ww. pełnomocnictwo – poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki 

cywilnej lub uchwałę. 

4. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione 

pełnomocnictwo. 

5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców,  

o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału. 

6. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

7. W przypadku oferty złożonej przez konsorcjum musi ona spełniać następujące dodatkowe 

wymogi: 

7.1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie; 

7.2. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna 

dla wszystkich podmiotów składających ofertę; 

7.3. Pełnomocnictwo dla reprezentowania konsorcjum, zgodnie z ust. 6; musi w swej 

treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania; 

7.4. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu  

i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę; 

7.5. Realizacja całości kontraktu, łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie 

przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie. 

8. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum: 

8.1. Formularz oferty podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie 

konsorcjum (dotyczy całego konsorcjum). Na pierwszej stronie formularza oferty 

należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum; 

8.2. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, 

że nie podlega wykluczeniu w zakresie, o którym mowa w niniejszej SIWZ, oraz że 

konsorcjum spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (oświadczenie 

dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – podpisuje pełnomocnik lub wszyscy 

członkowie konsorcjum, natomiast oświadczenie dotyczące art. 24 ustawy Pzp, w 

zakresie, o którym mowa w SIWZ, podpisuje każdy konsorcjant oddzielnie); 

8.3. Dokumenty wymienione w rozdziale VIII ust. 1 niniejszej SIWZ obowiązują 

każdego z członków konsorcjum oddzielnie; 

8.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  

z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych (pełnomocnik). 

9. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 5 zostanie wybrana, Zamawiający 

może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. do godz. 

11.00 w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii Jawnej, bud. 8 pok. 09 ul. Czajkowskiego 

109, 51-147 Wrocław. 

2. Oferty można przesyłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę  

i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego, określonej w ust. 1. 

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną 

zwrócone Wykonawcom, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.  

4. Doręczenie ofert do innego miejsca niż wskazane wyżej, nie jest równoznaczne ze 

złożeniem oferty w sposób skuteczny. 
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5. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone do Kancelarii 

Jawnej  ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

30 grudnia 2019 r. do godz. 11.00, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona 

odpowiednio określeniami  „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

6. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert. 

7. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30 grudnia 2019 r. o godz. 11.30 – w siedzibie 

Zamawiającego budynek nr 7 – pokój nr 0.25 (parter) ul. Czajkowskiego 109, 51-147 

Wrocław. 

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje  informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 

https://www.awl.edu.pl/bip  informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

w ofertach. 

UWAGA!!! Kancelaria Jawna znajduje się na terenie, gdzie obowiązuje system 

przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając 

ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty 

uznaje się czas jej zarejestrowania w kancelarii jawnej. 

 

XVI.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

1. Wszystkie kwoty należy podać z dokładnością do drugiej cyfry po przecinku (zgodnie 

z matematycznymi zasadami zaokrągleń na każdym etapie obliczenia ceny, o których 

mowa w ust. 5). 

2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

3. Koszt usługi określony w: jednej roboczogodzinie zawiera wszystkie koszty związane z 

wykonaniem usługi w tym koszt dojazdu, konserwację, za wyjątkiem wartości 

wymienionych części i materiałów eksploatacyjnych. 

4. Wykonawca w ofercie powinien podać, jako cenę oferty, koszt jednej roboczogodziny, 

zawierającej wszystkie koszty związane w wykonaniem usługi. Stawka roboczogodziny 

powinna jest jedna dla wszystkich typów urządzeń objętych zamówieniem. 

5. Wykonawca może podać tylko jedną cenę w złotych polskich. Cena oferty (kwota netto 

powiększona o wartość podatku VAT) powinna być podana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń).  

6. Wykonawca w kalkulacji ceny, uwzględni zmianę wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie  art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

7. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, Zamawiający 

poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy Pzp. 

8. Cenę należy obliczyć zgodnie ze sposobem wskazanym w formularzu ofertowym. 

9. Jeżeli złożona oferta, prowadziłaby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w 

celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 

usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 

składając ofertę, zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

https://www.awl.edu.pl/bip
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytcobxge3c44dboaxdcmbvg44tmmjv


   Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  WNP/1078/PN/2019 

 

16 

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

1. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny punktowej do dwóch miejsc po 

przecinku.  

2. Oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 

l.p. Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie 

może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1) Cena brutto (C) 60 % 60 punktów 

2) Termin wykonania naprawy (T) 30 % 30 punktów 

3) Gwarancja (G) 10 % 10 punktów 

 

Ad.1) Zasady oceny Kryterium „Cena brutto” (C) 60 % – będzie rozpatrywane na 

podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu cenowym. 

W przypadku kryterium "Cena brutto robocizny" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch 

miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) = 
Ci

C min
 • Max (C1) 

gdzie: 

Pi (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium " Cena brutto" 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci cena oferty "i" 

Max (C) 
maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 

"Cena brutto" 

 

Ad.2) Zasady oceny w kryterium „Termin wykonania naprawy (T)” 30 % - będzie 

rozpatrywane na podstawie liczby godzin podanych przez Wykonawcę w formularzu oferty, 

oznaczającej termin wykonania naprawy liczony od godziny zgłoszenia awarii do dokonania 

naprawy. Minimalny czas dokonania naprawy – 24 h od zgłoszenia awarii a maksymalny 

termin to 96 h. Proponowany „Termin wykonania naprawy” powinien być podany w pełnych 

godzinach. Oferta z terminem krótszym niż 24 h i dłuższym niż 96 h zostanie odrzucona 

jako niezgodna z treścią siwz. 
W przypadku kryterium „Termin wykonania naprawy” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch 

miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: 

Pi(T). = 
Ti

T min
 • Max T. 

gdzie: 

Pi(T). 
liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Termin wykonania 

naprawy” 

Tmin 
najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych 

ofert w danej cześci 
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Ti termin realizacji oferty „i” w danej cześci 

Max T. 
maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 

„Termin wykonania naprawy” w danej cześci 

 

Zamawiający wskazuje, że podany termin należy rozumieć jako ilość pełnych godzin (bez 

sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia konieczności wykonania 

naprawy przez Zamawiającego do czasu ostatecznej naprawy wskazanego w zgłoszeniu 

sprzętu. 

 
Ad. 3) Zasady oceny w kryterium „Gwarancja” (G) 10% - będzie rozpatrywane na 

podstawie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty liczby pełnych miesięcy 

kalendarzowych udzielonej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Minimalny 

wymagany okres gwarancji wynosi 3 miesiące, maksymalny 12 miesięcy. W przypadku 

podania przez Wykonawcę krótszego, niż minimalny, okresu gwarancji, Zamawiający odrzuci 

ofertę Wykonawcy, jako niezgodną z treścią siwz. W przypadku zaoferowania dłuższego, niż 

maksymalny, okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny punktowej maksymalny 

okres gwarancji (9 m-cy), natomiast w umowie o zamówienie publiczne zostanie przyjęty 

okres gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy. Oferta otrzyma punkty w kryterium Gwarancja 

wg wzoru: 

 

Pi (G) = 
maxG

Gi
 • Max (G) 

gdzie: 

Pi (G) liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Gwarancja” 

Gi Liczba miesięcy udzielonej Gwarancji w ofercie „i” 

Gmax 
Najwyższa liczba miesięcy udzielonej Gwarancji, spośród wszystkich 

ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert 

Max (G) 
maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 

„Gwarancja” 

 

3. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 

najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

XVIII.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienia 
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o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 i art. 183 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

2. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do 

zawarcia umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, będzie się uchylał się od zawarcia umowy, 

Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 

w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert. 

4. Przez uchylenie się od podpisania umowy, Zamawiający rozumie między innymi 

niepodpisanie umowy w terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty 

najkorzystniejszej. 

5. W przypadku wyboru, jako oferty najkorzystniejszej, oferty Wykonawcy określonego 

w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp (np. konsorcjum) – Zamawiający przed podpisaniem umowy, 

zażąda umowy regulującej współpracę tych wspólników, zwierającą co najmniej 

następujące elementy: 

5.1 określenie celu gospodarczego, 

5.2 oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi, 

5.3 wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 

z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji 

i rękojmi.  

6. W przypadku pracowników Wykonawcy będących cudzoziemcami, ich wstęp na teren 

AWL, niezależnie od okresu możliwy, będzie po otrzymaniu przez AWL pozytywnej 

odpowiedzi na stosowne zapytanie do uprawnionego organu, które rozpatrywane jest 

w terminie 21 dni od jego wysłania po uprzednim otrzymaniu przez Zamawiającego od 

Wykonawcy wniosków z danymi ww. osób takich jak imię, nazwisko, data i miejsce 

urodzenia, nr dokumentu tożsamości i jego kserokopię, obywatelstwo, a w przypadku 

obywateli spoza Unii Europejskiej dodatkowo nr ważnej karty pobytu lub wizy wraz 

z ich kserokopią.  

Podstawa: Decyzja Nr Z-4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2012 r. 

w sprawie organizacji systemu przepustkowego w resorcie obrony narodowej (dokument 

niejawny), Decyzja nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. 

w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej 

(Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 18). 

 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

XX. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH ZMIAN W UMOWIE. 

1. Istotne postanowienia umowne - Wzór umowy, stanowi załącznik B do niniejszej SIWZ. 

2. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ustawy Pzp 

stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.  

3. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania 

umowy, Strony dopuszczają możliwość zmiany stawek podatkowych obowiązujących 

w umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Zmiany umowy możliwe są pod warunkiem wystąpienia następujących okoliczności i w 

niżej wskazanym zakresie: 
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a) powstania konieczności dostosowania zapisów umowy do zmian w obowiązującej 

legislacji, 

b) zmiana nazwy Stron niniejszej umowy, 

5. Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy, na podstawie 

przepisów art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) 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, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) 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, 

co Wykonawca wykaże w pisemnym wniosku o zmianę wynagrodzenia z tytułu jednej lub 

kilku okoliczności określonych powyżej. 

6. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:  

a) zmiana nr rachunku bankowego,  

b) zmiana danych teleadresowych.  

 Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymagają jedynie 

niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 

7. Wszelkie zmiany zapisów umowy wymagają udokumentowania zaistniałych zdarzeń. Z 

dokumentów tych musi w sposób jednoznaczny wynikać, jak one wpływają na warunki 

realizacji umowy. Zmiany umowy wykraczające poza udokumentowane wartości są 

niedopuszczalne. 

8. Zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności oraz 

pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem. 

9. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią 

uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 

 

XXI. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę  

kluczowych części zamówienia. 

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia 

podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi wynikające z zakresu objętego przedmiotem niniejszej 

umowy, w terminie 7 dni od dnia podpisania ww. umowy przez strony, 

3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać co najmniej: 

a) zakres usług powierzonych podwykonawcy, przy czym zakres prac nie może 

obejmować prac nieobjętych umową zawartą pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym, 

b) kwotę wynagrodzenia za wykonywane usługi, 

c) termin wykonania zakresu dostaw powierzonych podwykonawcy, przy czym termin 

ten nie może być dłuższy niż termin wynikający z zapisów SIWZ i umowy zawartej 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,  

d) zasady odbioru usługi i warunki płatności, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy 

niż termin oferowany przez Wykonawcę w ofercie,  
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e) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż 

te określone w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 

f) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę 

z odpowiedzialności względem Zamawiającego za zakres usług wykonanych przez 

podwykonawcę. 

4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem  

przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom. 

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

o których mowa w ust. 4, Zamawiający wstrzyma odpowiednio wypłatę należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości równej sumie kwot wynikających 

z wynagrodzenia wymagalnego i należnego podwykonawcom. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy.  

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy.  

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

10. W przypadku wielokrotnego (minimum dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający ma 

prawo do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

 

 

XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki , ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław. 

1. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować  

za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
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ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ust ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

5. 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;  

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. 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 (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników); 

− 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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego); 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

8. 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. 

 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY. 

1. Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub 

mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki 

ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności 

o których mowa w art. 180 ust. 2 pkt 2) – 6) ustawy Pzp. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 
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5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej:  

 

Dnia: 09.12.2019 r. 

OPRACOWAŁA: 

Barbara MĘKARSKA 
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OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu konserwacji i napraw 

sprzętu gastronomicznego i chłodniczego oraz napraw drobnego sprzętu AGD działu 

żywnościowego w : 

    - Kuchni i Stołówce nr 1  przy ul. Czajkowskiego 109  

    - Działalności Gastronomicznej  przy ulicy Czajkowskiego 109 

    - Magazynie Żywnościowym  przy ul. Czajkowskiego 109 

    - Budynku Socjalnym Ośrodka Szkolenia Jeździeckiego w Rakowie 

    -  Górskim Ośrodku Szkolenia "Wysoki Kamień" w Szklarskiej Porębie  

2. Zakres zamówienia obejmuje: świadczenie usług konserwacyjnych, wykonywanie napraw 

bieżących sprzętu z użyciem części zamiennych spełniających normy producenta urządzeń 

dostarczonych przez Wykonawcę,  

3. Wykaz sprzętu podlegającego naprawie i konserwacji wyszczególniono  w załącznikach nr 

1 (sprzęt gastronomiczny) zał. nr 2 (sprzęt AGD) 

4. Czynności związane z konserwacją sprzętu ujętego w przedmiocie zamówienia należy 

przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta określonymi w Dokumentacji 

Techniczno-Ruchowej  lub Instrukcji Obsługi – przykładowy wykaz znajduje się w zał. 3. 

5. Po wykonaniu czynności konserwacyjnych i naprawy sprzętu Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania zestawienia zrealizowanych napraw oraz wystawienia karty serwisowej 

stanowiącej potwierdzenie wykonania usługi, która jest jednocześnie podstawą do 

wystawienia faktury. 

6. Zakres zamówienia obejmuje zakup i montaż przez Wykonawcę materiałów w celu 

wymiany zużytych i uszkodzonych elementów sprzętu podlegającego naprawie i  

konserwacji. 

7. Użyte do naprawy części, podzespoły muszą być fabrycznie nowe, nieużywane oraz 

spełniać wymagania techniczno- jakościowe określone w dokumentacji technicznej 

producenta oraz odpowiednie normy i wymogi określone w instrukcji danego urządzenia. 

8. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przedstawić do wglądu 

dokument potwierdzający zakup użytych do naprawy części zamiennych lub materiałów 

eksploatacyjnych wyszczególnionych w karcie serwisowej.  

9. Fakt wykonania prawidłowej usługi każdorazowo musi być potwierdzony podpisem 

wyznaczonej osoby ze strony Zamawiającego. 

10. Zgłoszenia awarii sprzętu będą składane telefoniczne lub na email Wykonawcy. 

11. Wykonawca wymontowane stare (uszkodzone) podzespoły i części przedstawia do 

wglądu wyznaczonej osobie ze strony Zamawiającego i utylizuje na własny koszt. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z winy Wykonawcy w 

trakcie realizacji zamówienia. 

13. Koszt usługi określony w jednej roboczogodzinie zawiera wszystkie koszty związane z 

wykonaniem usługi w tym koszt dojazdu, za wyjątkiem wartości wymienionych części. 

14. Rozliczenie przedmiotu zamówienia będzie dokonywane w oparciu o podpisane przez 

strony wpisy o prawidłowym wykonaniu usługi przez uprawnioną osobę ze strony 

Zamawiającego w karcie serwisowej z uwzględnieniem stawki za jedną roboczogodzinę 

oraz koszty zakupu zamontowanych części. 

15. Maksymalny czas jaki przewiduje Zamawiający na usunięcie zgłoszonej awarii to 4 dni 

robocze (maks. 96 h), w przypadku planowanych napraw jest to maksymalnie 10 dni 

roboczych (240 h).  

16. Zdiagnozowanie przyczyn awarii lub naprawy nie może przekroczyć 24 h od momentu 

otrzymania zgłoszenia. 

17. Wykonawca powinien dysponować całodobową dostępnością serwisu przez 7 dni w 

tygodniu. 
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Awaria - zdarzenie w którym uszkodzeniu uległ lub błędnie działa jeden (lub więcej) 

komponent urządzenia, ograniczający wydajność lub funkcjonalność oraz uniemożliwiający 

korzystanie z urządzenia zgodnie z jego Specyfikacją Techniczną/ Instrukcją Użytkowania. 

 

 

 

Załącznik 1 

Wykaz sprzętu podlegającego naprawie i konserwacji 

Sprzęt gastronomiczny 
 

Lp. Sprzęt Ilość 

1 BEMAR ELEKTR. Z POJ. GG 6142 4X1/1GN 4 

2 BEMAR ELEKTRYCZNY 11 

3 BEMAR ELEKTRYCZNY KOMPLET DM 94 1 

4 BEMAR JEZDNY DNP 94/2 1 

5 DYSTRYBUTOR TALERZY PODGRZ.DM 94320 8 

6 EKSPRES CIŚNIENIOWY DO KAWY 44 

7 FRYTKOWNICA ELEKTR. 2-KOMOROWA 1 

8 GNIOTOWNIK DO OWSA 1 

9 KOMORA CHŁODNICZA 4,2-4,8 M3 1 

10 KOMORA CHŁODNICZA SKŁAD. 7 M3 Z MONOBLOKI 1 

11 KOMORA CHŁODNICZA SKŁADANA 7,1 M3 5 

12 KOTLECIARKA ELEKTRYCZNA 1 

13 KRAJALNICA AUTOMATYCZNA DO WĘDLIN I SERA Ma-Ga A912 CE 2 

14 KRAJALNICA DO PIECZYWA MKP Z WÓZKIEM 2 

15 KRAJALNICA DO WARZYW ZE STOJAKIEM 2 

16 KRAJALNICA DO WĘDLIN 612 p 7 

17 KUCHENKA  ELEKTRYCZNA  "AMICA" 7 

18 KUCHENKA CERAMICZNA 2 

19 KUCHENKA ELEKTRYCZNA 4-PŁYTOWA 2 

20 KUCHENKA ELEKTRYCZNA 4-PŁYTOWA  1 

21 KUCHNIA GAZOWA 4 PALN.-KGZ/4p 1 

22 LADA SAŁATKOWA MOBILNA Z POJ.4X1/1 GN 200 4 

23 LADA SAŁATKOWA Z NADSTAWKĄ RELINGIEM I COKOŁEM 1 

24 LODÓWKA NA PRÓBKI 2 

25 MASZYNA DO KROJENIA CHLEBA MKP 11,1  3 

26 MASZYNA DO MIELENIA MIĘSA 2 

27 MASZYNA GASTRONOMICZNA WIELOFUNKCYJNA 1 

28 MASZYNA GASTRONOMICZNA-STANDARYZATOR GRUBOŚCI 1 

29 MASZYNKA DO ROZDRABNIANIA JARZYN 2 

30 MASZYNKA ELEKTRYCZNA DO MIELENIA MIĘSA  1 

31 MIESZAŁKA DO MIĘSA MIELONEGO 2 

32 OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW Z PŁUCZKĄ OZP 15 6 

33 PARNIK GOSPODARCZY ELEKTRYCZNY 1 

34 PATELNIA ELEKTRYCZNA ŻELIWNA 1 
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35 PATELNIA PRZECHYLNA  4 

36 PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY RATIONAL SCC 5 

37 PIEC KONWEKCYJNY RATIONAL SCC WE 201 2 

38 PIEC KONWEKCYJNO PAROWY ZANUSSI 1 

39 PIEC PIEKARSKI 3 KOMOROWY (9 BLACH) 1 

40 ROBOT KUCHENNY - COUPE 3 

41 ROBOT WIELOFUNKCYJNY COUPE R652 1 

42 ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW NIERDZEWNY-DISPER 3 

43 ROZDRADNIACZ BIJAKOWY � ŚRUTOWNIK 1 

44 SZAFA CHŁODNICZA   600-700 L 1 

45 SZAFA CHŁODNICZA 1200-1400 L 4 

46 SZAFA CHŁODNICZA 350 L 3 

47 SZAFA CHŁODNICZA 650-700 L 7 

48 SZAFA CHŁODNICZA BIAŁA 1300 L 2 

49 SZAFA CHŁODNICZA EKSPOZYCYJNA 650 L 6 

50 SZAFA MROŻNICZA 1400L 1 

51 SZATKOWNICA CL55 1 

52 SZATKOWNICA DO KAPUSTY ZE STOJAKIEM 1 

53 TABORET GAZOWY 1 

54 TABORET PODGRZEWCZY ELEKTR. 3 

55 URZĄDZENIE CIŚNIENIOWE DO MYCIA 1 

56 WITRYNA CHŁODNICZA PRZESZKLONA EKSPOZYCYJ 1 

57 WÓZEK DO TRANSP.POJEMNIKÓW GN 1 

58 WÓZEK DO TRANSPORTU BLACH PIEKARNICZYCH 1 

59 WÓZEK DO TRANSPORTU TALERZY 1 

60 WÓZEK KELNERSKI 10 

61 WÓZEK NA TALERZE Z OCIEKACZEM 2 

62 WÓZEK NIERDZEWNY NA TERMOSY 8 

63 WÓZEK PASZOWY 2 

64 WÓZEK PLATFORMOWY 11 

65 WÓZEK TRANSPORT. DO TRANSPORTU TAC I POJE 7 

66 ZAMRAŻALKA 700L 2 

67 ZAMRAŻARKA 105 L 2 

68 ZAMRAŻARKA 215 L 6 

69 ZAMRAŻARKA 480-520 L 2 

70 ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA POJ. 350-400 L 10 

71 ZAMRAŻARKA ZANUSSI ZCF 410 2 

72 ZMYWARKA DO GARNKÓW Winterhalter 1 

73 ZMYWARKA DO NACZYŃ  10 

74 ZMYWARKA DO NACZYŃ KAPTUROWA DP(GASTRONOMICZNA) 1 

75 ZMYWARKA DO NACZYŃ Z WYPARZANIEM 1 

76 ZMYWARKA TUNELOWA-TAŚMOWA FAGOR FI-2700 D 2 
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Załącznik 2 

Wykaz sprzętu podlegającego naprawie i konserwacji 

Sprzęt AGD 
 

 Lp.  Sprzęt  Ilość 

1 CHŁODZIARKA -  AMICA FM 202.3 12 

2 CHŁODZIARKA   Z  ZAMRAŻARKĄ  POJ. 100-120L 20 

3 CHŁODZIARKA  ARC 5520 WHIRLPOOL 1 

4 CHŁODZIARKA CP 200 1 

5 CHŁODZIARKA CPW 202 A 10 

6 CHŁODZIARKA NA PRÓBKI 2 

7 CHŁODZIARKA SPRĘŻ. 16 

8 CHŁODZIARKA SPRĘŻ.130 L 14 

9 CHŁODZIARKA SPRĘŻARKOWA 160-180L 2 

10 CHŁODZIARKA TS 246 9 

11 CHŁODZIARKA TURYSTYCZNA  KOMPRESOROWA 3 

12 CHŁODZIARKA Z KOSTKARKĄ SAMSUNG 1 

13 CHŁODZIARKO - ZAMRAŻARKA POJ. 350-360 L 13 

14 CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA ELEKTROLUX ER 7448 1 

15 EKSPRES DO KAWY  KOLBOWY 3 

16 ELEKTRYCZNA GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY 6 

17 GRILL METAL 1500/ELEKTRYCZNY 3 

18 KOCIOŁEK ELEKTR.DO ZUPY 10L  15 

19 KUCHENKA ELEKTRYCZNA 1-PŁYTOWA  1 

20 KUCHENKA ELEKTRYCZNA 2-PŁYTOWA  1 

21 KUCHENKA INDUKCYJNA 2 PALNIKIWA DO ZABUDOWY 1 

22 KUCHENKA MIKROFALOWA 12 

23 KUCHENKA MIKROFALOWA 26 

24 LODÓWKA JEDNODRZWIOWA DO ZABUDOWY 6 

25 LODÓWKA PODBLATOWA 1 

26 MASZYNKA ELEKTRYCZNA DO OSTZRENIA NOŻY 1 

27 NAŚWIETLACZ DO JAJ  1 

28 NALEŚNIKARKA ELEKTRYCZNA 1 

29 OPIEKACZ 1-POZIOMOWY 1 

30 PODGRZEWACZ DO GN 1/1 11 

31 REJESTRATOR TEMPERATURY I WILGOTNO�CI 15 

32 REJESTRATOR TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI 5 

33 ROBOT-MIKSER 2 

34 SOKOWIRÓWKA 2 

35 STELIRYZATOR UVA DO NOŻY 8 

36 TOSTER 2-POZIOMOWY 1 

37 URZADZENIE DO DEZYNFEKCJI JAJ 2 

38 URZĄDZENIE DO HOT-DOGÓW 1 
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39 WARNIK DO WODY  7 

40 WÓZEK IBS 27 NA PRODUKTY SYPKIE Z TWORZ.SZTUCZN. 4 

41 WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA 2 

 

 

 

Załącznik 3 

Przykładowy wykaz czynności związanych z konserwacją sprzętu ujętego w przedmiocie 

zamówienia 
 

W zakres usług i konserwacji wchodzi: 

W celu przeprowadzenia konserwacji sprzętu ujętego w załącznikach powołać się należy na: 

1. Maga – Krajalnica do wędlin i sera automatyczna A912 MINI INSTRUKCJA OBSŁUGI Krajalnicy 912p - 

EVA-TEC 

 

2-3. Lozamet – dokumentacja techniczno ruchowa,  - bemary elektryczne Wózek bemarowy BW14.5 GG 6141 

4x1 GN;  2x1 GN http://www.lozamet.com.pl/strefa- klienta/dokumenty-do-pobrania/category/1-bemary.html    

 

4. Dora –Metal – instrukcja użytkowania dystrybutor talerzy podgrzewany  DM – 94320  

       http://www.dora-metal.pl/files/file/2013_04-Dystrybutory-talerzy-koszy_-tuba_PL.pdf  

 

5. Kromet – Dokumentacja Techniczno-Ruchowa frytkownica jednokomorowa –  

http://www.kromet.com.pl/pl/frytkownice-elektryczne-i-gazowe/516-frytkownica- elektryczna-nrkatalogowy-

700fe-10f.html   

 

6- 8. Bochnia  – Komora chłodnicza składana 4,5 m3;  7,5 m3 

 http://www.bolarus.com.pl/resources/documents/iNSTRUKCJA_OGOLNA_2014.pdf  

 

9. Maga – Krajalnica Do Wędlin I Sera 612p MINI INSTRUKCJA OBSŁUGI Krajalnicy 612p - EVA-TEC 

 

10. Lozamet – Krajalnica Pieczywa MKP http://www.lozamet.com.pl/krajalnice-do-chleba/krajalnice-do-chleba-

stolowe/krajalnica-do-chleba-sto%C5%82owa-mkp-11-6-detail.html       

 

11. Kuter gastronomiczny MM 10 Z  

http://gastro-stal24.pl/templates/images/files/1149/1387449095-dtr-kuter.pdf  

 

12-13. Spomasz – Dokumentacja Techniczno-Ruchowa maszyna do rozdrabniania jarzyn KW 350 MKJ 250  

            http://gastro-stal24.pl/templates/images/files/1149/1387442890-dtr-kw350.pdf  

            Spomasz – Dokumentacja Techniczno-Ruchowa maszyna do rozdrabniania jarzyn MKJ  

           250  http://gastro-stal24.pl/templates/images/files/1149/1387442890-dtr-kw350.pdf 

 

14. Spomasz - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa obieraczka z płuczką OZP15.5  

      http://spomasz-naklo.com.pl/download/file/product/media/2012/06/dtr-ozp15.pdf   

 15. Szefostwo Służby Żywnościowej Głównego Kwatermistrza WP – palniki na olej napędowy  

       stosowane w urządzeniach polowych służby żywnościowej – PS – 2 ( dostępna w kanc sł.  

       żywnościowej AWL ) 

 

16-17. Spomasz – Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Patelnia Elektryczna PE 42,  

http://spomasz-naklo.com.pl/download/file/product/media/2012/07/dtr-pe42-27-dtr.pdf  

 

18. Fabryka Maszyn I Urządzeń Gastronomicznych Kromet  - Dokumentacja Techniczno- Ruchowa – piekarnik 

elektryczny segmentowy PS-3,   

 http://www.kromet.com.pl/files/file/DTR/000-pdf/000.PE-1%20T.pdf       

 

19-20. Tanake.SA  - Deklaracja Zgodności – piec konwekcyjno-parowy  

           Typ CPC 101 – Pkt. V Zalecenia Eksploatacyjne 

            Tanake.SA  - Deklaracja Zgodności – piec konwekcyjno-parowy  

            Typ Ratinal SCC – Pkt. V Zalecenia Eksploatacyjne      

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuu-eAoqnRAhUCXBQKHb_eDlUQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Feva-tec.pl%2Findex.php%3Fcontroller%3Dattachment%26id_attachment%3D272&usg=AFQjCNFnlIC7-kO5Vs3UmsL-ob1zQ_laWQ
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuu-eAoqnRAhUCXBQKHb_eDlUQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Feva-tec.pl%2Findex.php%3Fcontroller%3Dattachment%26id_attachment%3D272&usg=AFQjCNFnlIC7-kO5Vs3UmsL-ob1zQ_laWQ
http://www.dora-metal.pl/files/file/2013_04-Dystrybutory-talerzy-koszy_-tuba_PL.pdf
http://www.kromet.com.pl/pl/frytkownice-elektryczne-i-gazowe/516-frytkownica-%20elektryczna-nrkatalogowy-700fe-10f.html
http://www.kromet.com.pl/pl/frytkownice-elektryczne-i-gazowe/516-frytkownica-%20elektryczna-nrkatalogowy-700fe-10f.html
http://www.bolarus.com.pl/resources/documents/iNSTRUKCJA_OGOLNA_2014.pdf
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuu-eAoqnRAhUCXBQKHb_eDlUQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Feva-tec.pl%2Findex.php%3Fcontroller%3Dattachment%26id_attachment%3D272&usg=AFQjCNFnlIC7-kO5Vs3UmsL-ob1zQ_laWQ
http://www.lozamet.com.pl/krajalnice-do-chleba/krajalnice-do-chleba-stolowe/krajalnica-do-chleba-sto%C5%82owa-mkp-11-6-detail.html
http://www.lozamet.com.pl/krajalnice-do-chleba/krajalnice-do-chleba-stolowe/krajalnica-do-chleba-sto%C5%82owa-mkp-11-6-detail.html
http://gastro-stal24.pl/templates/images/files/1149/1387449095-dtr-kuter.pdf
http://gastro-stal24.pl/templates/images/files/1149/1387442890-dtr-kw350.pdf
http://gastro-stal24.pl/templates/images/files/1149/1387442890-dtr-kw350.pdf
http://spomasz-naklo.com.pl/download/file/product/media/2012/06/dtr-ozp15.pdf
http://spomasz-naklo.com.pl/download/file/product/media/2012/07/dtr-pe42-27-dtr.pdf
http://www.kromet.com.pl/files/file/DTR/000-pdf/000.PE-1%20T.pdf
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https://www.rational-online.com/pl_pl/Obs%C5%82uga_klienta_/Pliki_do_pobrania/     

 

21. Wencel sp. Z.o.o  - Instrukcja Obsługi Pieca Zanussi FCV 101 E6    

       http://manuals.support/results.php?lang=en&search=ZANUSSI_FCV_101_E_2&   

 

22-23. Piec piekarski do trzykomorowy Stalglast  

          http://www.otogastro.pl/media/uploads/i/787230%20piec%20piekarniczy.pdf  

 

24. Stalglast – Szafa Chłodnicza 1350-1400 L  

      https://stalgast.com/szafa-chlodnicza-2-8-c-biala-1300-l 

 

25-27. Stalglast – Szafa Chłodnicza 386- 700 L 

           https://stalgast.com/szafa-chlodnicza-ze-stali-nierdzewnej-gn-2-1-700-l     

 

28. Spomasz – Dokumentacja Techniczno-Ruchowa maszyna do szatkowania Kapusty 

       http://gastro-stal24.pl/templates/images/files/1149/1387442890-dtr-kw350.pdf 2 razy 

 

29. Whirpool – witryna chłodnicza przeszklona  http://docs.whirlpool.eu/default.cfm#search-result-table   

 

30. Z.P.U.CH Bochnia – Instrukcja użytkowania Szaf chłodniczych    

      http://www.bolarus.com.pl/resources/documents/iNSTRUKCJA_OGOLNA_2014.pdf 

      Igloo- witryna chłodnicza przeszklona  

      https://www.igloo.pl/serwis/instrukcje-i-dokumenty.html   

 

31-32. Stalglast – Zamrażarka  105 -215L https://stalgast.com/zamrazarka-skrzyniowa-200-l     

 

33. Stalglast – Zamrażarka 350- 400L https://stalgast.com/zamrazarka-skrzyniowa-390-l-z-pokrywa-ze-stali-

nierdzewnej  

 

34-35. Stalglast – Zamrażarka 600 700L https://stalgast.com/zamrazarka-skrzyniowa-500-l  

36-37. Instrukcja obsługi i konserwacji Zamrażarki ( Zanussi 416-400l, Z 40 ) 

            http://www.zanussi.pl/pomoc-techniczna/instrukcje/  

 

38-39.  Lozamet –dokumentacja techniczno –ruchowa zmywarka typ :ZKU -10.20 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:82Gl35NCojIJ:https://aleo.com/pl/plik_produkt/wypos

azenie-gastronomii/36071-dtr-zku-10.pdf%3Fdownload+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b   

 

40. Fagor– Dokumentacja Techniczno-Ruchowa zmywarka o ruchu ciągłym tunelowa  http://www.fagor-

gastro.pl/upload/file/Instrukcje%20PDF/zmywarki/Zmywarka%20ta%C5%9Bmowa.pdf 

 

41. Siemens- ekspres do kawy ciśnieniowy   

       http://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/serwis/instrukcje-obslugi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rational-online.com/pl_pl/Obs%C5%82uga_klienta_/Pliki_do_pobrania/
http://www.otogastro.pl/media/uploads/i/787230%20piec%20piekarniczy.pdf
https://stalgast.com/szafa-chlodnicza-2-8-c-biala-1300-l
http://gastro-stal24.pl/templates/images/files/1149/1387442890-dtr-kw350.pdf
http://docs.whirlpool.eu/default.cfm#search-result-table
http://www.bolarus.com.pl/resources/documents/iNSTRUKCJA_OGOLNA_2014.pdf
https://www.igloo.pl/serwis/instrukcje-i-dokumenty.html
https://stalgast.com/zamrazarka-skrzyniowa-390-l-z-pokrywa-ze-stali-nierdzewnej
https://stalgast.com/zamrazarka-skrzyniowa-390-l-z-pokrywa-ze-stali-nierdzewnej
https://stalgast.com/zamrazarka-skrzyniowa-500-l
http://www.zanussi.pl/pomoc-techniczna/instrukcje/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:82Gl35NCojIJ:https://aleo.com/pl/plik_produkt/wyposazenie-gastronomii/36071-dtr-zku-10.pdf%3Fdownload+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:82Gl35NCojIJ:https://aleo.com/pl/plik_produkt/wyposazenie-gastronomii/36071-dtr-zku-10.pdf%3Fdownload+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b
http://www.fagor-gastro.pl/upload/file/Instrukcje%20PDF/zmywarki/Zmywarka%20ta%C5%9Bmowa.pdf
http://www.fagor-gastro.pl/upload/file/Instrukcje%20PDF/zmywarki/Zmywarka%20ta%C5%9Bmowa.pdf
http://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/serwis/instrukcje-obslugi
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI 
 

 

L.p. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

1.  Załącznik nr A Formularz Oferty na wykonanie zamówienia 

2.  Załącznik nr 1 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw wykluczenia 

3.  Załącznik nr 2 Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej 

4.  Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych usług 

5.  Załącznik nr 4 Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia 

6.  Załącznik nr 5 Istotne postanowienia treści umowy 

 

Uwaga: Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej siwz. 

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia 

oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 
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Załącznik Nr A 

 

Miejsce i data …………………… 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony  

poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

USŁUGA  SERWISOWANIA I NAPRAWY SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO 
BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU AWL 

WNP/1078/PN/2019 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

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

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

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

 

1. Niniejszą Ofertę składa : 

 Nazwa 
adres  

wraz z oznaczeniem województwa 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

 

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów  

Imię i Nazwisko (........................................................................................) 

Adres (........................................................................................) 

Telefon (........................................................................................) 

Fax. (........................................................................................) 

E-mail (........................................................................................) 

 

3. Dane Wykonawcy, które będą zawarte w umowie. 

NIP  

REGON  

NR KONTA BANKOWEGO  

NAZWISKA 

WŁAŚCICIELI/OSÓB 

UPOWAŻNIONYCH DO 

PODPISANIA UMOWY 

 

NAZWISKO OSOBY 

ODPOWIEDZIALNEJ ZA 

REALIZACJĘ NINIEJSZEGO 

ZAMÓW. 

 

 

4. Niniejsza oferta zawiera ……….. ponumerowanych stron. 

 

5. Deklaracja Wykonawcy: 
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W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym 

oświadczam(y), że: 

1) Jako wykonawca jestem*:  małym przedsiębiorstwem          

średnim przedsiębiorstwem 

dużym przedsiębiorstwem 

*zaznaczyć X w odpowiednim polu 

2) Zapoznałem/Zapoznaliśmy się i w pełni bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami. 

3) W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję/-emy istotne postanowienia treści umowy zapisane w 

SIWZ. Zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego . 

4) Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem/zdobyliśmy wszelkie 

informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.  

5) Akceptuję/-emy warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i istotnych 

postanowieniach treści umowy. 

6) Oferuję/-emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ, 

wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacjami obowiązującymi przepisami.  

7) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym SIWZ za 

łącznym wynagrodzeniem w kwocie: 

 

CZĘŚĆ I 

a) Koszt jednej roboczogodziny netto   ............. zł (słownie: .................................................... zł) 

b) Podatek VAT – (…..) % tj. ................ zł (słownie: ................................................... zł) 

c) Koszt jednej roboczogodziny brutto mojej/naszej oferty wynosi ............. zł  (słownie: 

....................................................zł). 

d) Koszt napraw w okresie obowiązywania umowy przy założeniu przewidywanej ilości roboczogodzin w 

okresie obowiązywania umowy w ilości 650 godzin) wyniesie: 

-  netto   ............. zł (słownie: .................................................... zł) 

- Podatek VAT – (…..) % tj. ................ zł (słownie: ................................................... zł) 

- brutto wynosi ............. zł  (słownie: ....................................................zł). 

 

Czas dokonania naprawy liczony od godziny zgłoszenia awarii do wykonania naprawy, min. 24 h, 

maks. 96 h 

 

……………………… godzin 

 

 

Wykonawca udziela ……………………….. miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę naprawy. 

Minimalny okres 3 miesiące, maksymalny 12 miesięcy. 

 

 

 

CZĘŚĆ II 

a)  Koszt jednej roboczogodziny netto   ............. zł (słownie: .................................................... zł) 

b) Podatek VAT – (…..) % tj. ................ zł (słownie: ................................................... zł) 

c) Koszt jednej roboczogodziny brutto mojej/naszej oferty wynosi ............. zł  (słownie: 

....................................................zł). 
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d) Koszt napraw w okresie obowiązywania umowy przy założeniu przewidywanej ilości roboczogodzin w 

okresie obowiązywania umowy w ilości 140 godzin) wyniesie: 

-  netto   ............. zł (słownie: .................................................... zł) 

- Podatek VAT – (…..) % tj. ................ zł (słownie: ................................................... zł) 

- brutto wynosi ............. zł  (słownie: ....................................................zł). 

 

Czas dokonania naprawy liczony od godziny zgłoszenia awarii do wykonania naprawy, min. 24 h, 

maks. 96 h 

 

……………………… godzin 

 

 

Wykonawca udziela ……………………….. miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę naprawy. 

Minimalny okres 3 miesiące, maksymalny 12 miesięcy. 

 

Powyższa cena jest ceną ostateczną, bez możliwości doliczeń i zawiera wszelkie koszty związane z 

wykonaniem zamówienia na warunkach określonych w SIWZ. Waloryzacja ceny może nastąpić tylko na 

zasadach określonych w SIWZ.  

Powyższa cena wynika z zestawienia asortymentowo-wartościowego, stanowiącego integralną część 

mojej/naszej oferty. 

10. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia tj. przez 30 dni W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą 

zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

11. Informuję(my), że wybór oferty będzie/nie będzie*  prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego w zakresie**:………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
*niepotrzebne skreślić 

**jeżeli będzie, należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku). 

12. Następujące części zamówienia podzlecimy podwykonawcom: (wypełnić, jeżeli dotyczy)*  

 

1) …………………………………………………………………………………………  

2) …………………………………………………………………………………………  

*Niewypełnienie oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców. 

13. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia. 

14. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 

zamówienia. 

15. Oświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych: 

1) Oświadczam, jako Wykonawca, że stosuję odpowiednie środki organizacyjne i techniczne określone w 

art. 32 RODO (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, (Dz.U. UE. L. z 2016 r., Nr 

119, str. 1) zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 

przetwarzaniem w danym postępowaniu danych osobowych. Jednocześnie zobowiązuję się do: 

- zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę miał/a dostęp w trakcie 

wykonywania czynności zleconych przez Zamawiającego,  

- zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych Zamawiającemu. 

2) Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższym zobowiązaniem, może być uznane za 

naruszenie przepisów karnych zawartych art. 84 ust. 1 RODO oraz motywach 129, 149-152 RODO w 

tym odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa z zakresu 

ochrony danych osobowych. 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wykonywania przez Zamawiającego 

czynności w prowadzonym postępowaniu na gruncie ustawy Pzp, w przypadku podpisania i realizacji 
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umowy o zamówienie publiczne oraz archiwizacji dokumentacji postępowania lub umowy, przez 

Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 

Czajkowskiego 109. 51-147 Wrocław. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one 

zgodne z prawdą.  Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz danych osobowych osób podanych w ofercie i 

załącznikach do niej oraz przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i prawie do ich 

poprawiania. 

 

 
Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-WARTOŚCIOWE 
 

 

CZĘŚĆ I KONSERWACJA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO 

 

 

Lp. Nazwa usługi 

LICZBA 

roboczo-

godzin 

Cena 

netto 

 1 r-g 

Wartość 

netto 
VAT 

Wartość 

brutto 

1  

Naprawa sprzętu 

gastronomicznego 

   

650 

    

  

RAZEM 

 

     

 

 

Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II – NAPRAWA SPRZĘTU AGD 

 

Lp. Nazwa usługi 

LICZBA 

roboczo-

godzin 

Cena jedn. 

netto 

 1 r-g 

Wartość 

netto 
VAT 

Wartość 

brutto 

1  

Naprawa sprzętu AGD   

 

140 

    

  

RAZEM 

 

     

 

 

 

 
Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

USŁUGA  SERWISOWANIA I NAPRAWY SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO 
BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU AWL 

WNP/1078/PN/2019 

 
 

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U  

z 2019 r. poz. 1843), dalej: ustawy Pzp. 

 

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia 

WYKONAWCY z postępowania: 

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

23 ustawy Pzp. 

 

Data ................................    ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

lub*) 

1) 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). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

*) wypełnić, jeżeli dotyczy 

 

2. Składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp – dotyczące PODMIOTU, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się  

w niniejszym postępowaniu, tj.:  

1) …………………………………………………………………….………………. 

2) ……………………………………………………………………………………..  

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

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 13-22 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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3. Składane na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp – dotyczące PODWYKONAWCY 

NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami w niniejszym postępowaniu, tj.:  

1) …………………………………………………………………….………… 

2) ……………………………………………………………………………….  

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

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 

 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU 

1. Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdz. VII 

ust. 1 pkt 1.2 SIWZ 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

2. Oświadczam, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w rozdz. VII 

ust. 1 pkt 1.3 SIWZ  

 

Data ................................    ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

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

z prawdą oraz że zostały podane z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

Przetarg nieograniczony nr WNP/1078/PN/2019 

poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

USŁUGA  SERWISOWANIA I NAPRAWY SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO 
BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU AWL 

WNP/1078/PN/2019 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI  

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu 

Oświadczamy, że podmiot, który reprezentuję: 

1. Nie należy do żadnej/tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów * 

2. Należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa powyżej w pkt 1, w której skład wchodzą 

poniższe podmioty*: 

1) ……………………………………………. 

2) ……………………………………………. 

3) ……………………………………………. 

4) ……………………………………………. 

*niewłaściwe skreślić 

 

UWAGA:  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców. 

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

Miejscowość, data         ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Przetarg nieograniczony nr WNP/1078/PN/2019 

poniżej 221.000 EURO  pt.: 

USŁUGA  SERWISOWANIA I NAPRAWY SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU AWL 

WNP/1078/PN/2019 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

 

Wykaz zrealizowanych usług 
 

Niniejszym oświadczam(y), że wykonałem(wykonaliśmy) w okresie ostatnich 3 lat następujące usługi o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia (związane z 

przedmiotem niniejszego zamówienia oraz proporcjonalne do niego): 

Lp. Przedmiot zamówienia –  zakres rzeczowy– opis i rodzaj usługi,   
Podmiot, na rzecz którego 

usługa była realizowana 

Miejsce realizacji / 

Okres realizacji 

(pełne daty od ... do 

...) 

Całkowita wartość usługi, za 

które Wykonawca odpowiadał 

brutto PLN 

Informacja o poleganiu na zasobach 

innych podmiotów w zakresie 

zdolności technicznej * 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 

1.  
 

 

    

2.  
     

3.  
 

 

    

Uwaga: Do powyższego wykazu usług Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dowodów określających 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, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku  świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie  powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

*Kolumnę 6 należy wypełnić jeżeli Wykonawcą usług był podmiot inny, niż składający ofertę. 

Data ................................          ..................................................... 
podpis osoby upoważnionej 

                                                                        do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

Przetarg nieograniczony nr WNP/1078/PN/2019 

poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

USŁUGA  SERWISOWANIA I NAPRAWY SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO 
BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU AWL 

WNP/1078/PN/2019 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

 

 

Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia 

 

 

L.p. Imię i nazwisko 
Posiadane kwalifikacje/ 

uprawnienia 

Podstawa dysponowania 

1)   

 

 

  

2)   

 

 

  

3)   

 

 

  

4)   

 

 

  

 

 
 

 

Data ................................            ..................................................... 
podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  WNP/1078/PN/2019 

 

 40 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

W dniu …………………………..r. we Wrocławiu, pomiędzy: 

Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu (51-147), 

ul. Czajkowskiego 109, NIP 896-10-00-117, REGON 930388062, prawidłowo reprezentowaną przez: 

Kanclerza - płk. dr. inż. Grzegorza STANKIEWICZA na podstawie upoważnienia nr 11/2019 z dnia 

11.02.2019 r. 
zwaną dalej „Zamawiającym”,  

z jednej strony, a  

………………….. z siedzibą …………………………….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

…………………………. pod numerem KRS …………….. 

NIP: ……………………….., 

reprezentowaną przez:  

……………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

z drugiej strony, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu <............> na 

„Usługa  serwisowania i naprawy sprzętu gastronomicznego będącego na wyposażeniu AWL” nr 

sprawy WNP/1078/PN/2019 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „Ustawą”. 

  

§ 1 Postanowienia ogólne  

1. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi polegającej na wykonywaniu konserwacji i napraw 

sprzętu gastronomicznego i chłodniczego / drobnego sprzętu AGD w: 

a) Kuchni i Stołówce nr 1  przy ul. Czajkowskiego 109 

b) Kuchni i Stołówce nr 2 przy ulicy Czajkowskiego 109 

c) Magazynie żywnościowym przy ul. Czajkowskiego 109 

d) Ośrodku Szkolenia Jeździeckiego w Rakowie 

e) Ośrodku Szkolenia "Wysoki Kamień" w Szklarskiej Porębie. 

2. Zakres umowy obejmuje: świadczenie usług konserwacyjnych, wykonywanie napraw bieżących sprzętu 

z użyciem części zamiennych spełniających normy producenta urządzeń dostarczonych przez 

Wykonawcę.  

3. Wykaz sprzętu podlegającego naprawie i konserwacji wyszczególniono w załącznikach nr 1. 

4. Czynności związane z konserwacją sprzętu ujętego w przedmiocie zamówienia należy przeprowadzić 

zgodnie z zaleceniami producenta określonymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej lub Instrukcji 

Obsługi. 

5. Zakres zamówienia obejmuje  zakup i montaż przez Wykonawcę materiałów w celu wymiany zużytych i 

uszkodzonych elementów sprzętu podlegającego naprawie i  konserwacji. 

6. Konserwacja i naprawa sprzętu będącego przedmiotem umowy wykonana będzie z użyciem materiałów 

dostarczonych przez Wykonawcę.  

7. Użyte do naprawy części, podzespoły muszą być fabrycznie nowe, nieużywane oraz spełniać wymagania 

techniczno- jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta oraz odpowiednie normy i 

wymogi określone w instrukcji danego urządzenia. 

8. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przedstawić do wglądu dokument 

potwierdzający zakup użytych do naprawy części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych 

wyszczególnionych w karcie serwisowej i dołączyć go do faktury za dokonaną usługę. 

9. Fakt wykonania prawidłowej usługi każdorazowo musi być potwierdzony podpisem wyznaczonej osoby 

ze strony Zamawiającego. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji 

zamówienia. 

 

§ 2 Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie dane sprzętu określonego w załączniku nr ....................... 

2. Zamawiający zapewni dostęp do urządzeń w terminach uzgodnionych przez strony umowy. 
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3. Zgłoszenia awarii i przeprowadzenia konserwacji sprzętu będą składane przez Zamawiającego e-

mailem lub telefonicznie. 

4. Zgłoszenie awarii (telefonicznie) w dzień ustawowo wolny od pracy zostanie potwierdzone przez 

pracownika Zamawiającego drogą elektroniczną w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu 

wolnym. 

5. Zamawiający określi każdorazowo w zamówieniu terminy i zakres konserwacji. Termin wykonywania 

usług określony będzie zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej. 

6. Do odbioru wykonanej usługi i poświadczenia jej wykonania w karcie serwisowej Zamawiający 

upoważnił: …………………………………………………tel. :…………… 

 

§ 3 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami będącymi przedmiotem umowy 

przez osoby, posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, oraz aktualną książeczkę do 

celów sanitarno-epidemiologicznych  zgodnie z wymaganiami siwz. 

2. W czasie realizacji umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wykonanie prac zgodnie z 

dokumentami, o których mowa w §2 ust. 1. 

3. Z wykonanych czynności konserwacyjnych i naprawy sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do 

wystawienia karty serwisowej stanowiącej potwierdzenie wykonania usługi, która jest jednocześnie 

podstawą do wystawienia faktury. 

4. Karta serwisowa musi zawierać następujące informacje:  

a) data zgłoszenia, 

b) imię i nazwisko osoby zgłaszającej awarię/ naprawę/ konserwację, 

c) miejsce naprawy, 

d) opis usterki, 

e) informację czy sprzęt był na gwarancji czy nie, 

f) opis napraw, 

g) wykaz części użytych do naprawy wraz z cenami tych części, 

h) liczbę roboczogodzin, 

i) datę wraz z godziną wykonania usługi, 

j) informację czy usługa została wykonana w terminie określonym umowie na naprawę, 

/konserwację/usunięcie awarii, 

k) podpis serwisanta, 

l) podpisy osób ze strony Zamawiającego stwierdzające wykonanie usługi. 

5. Użyte do naprawy i konserwacji części, podzespoły muszą być fabrycznie nowe, nieużywane oraz 

spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta oraz 

odpowiednie normy i wymogi określone w instrukcji danego urządzenia, przy czym ich wartość nie 

będzie przekraczać przeciętnych cen rynkowych. 

6. Fakt prawidłowego wykonania usługi każdorazowo Wykonawca potwierdzi podpisem wyznaczonej 

osoby ze strony Zamawiającego. 

7. Wykonawca wymontowane stare (uszkodzone) podzespoły i części przedstawia do wglądu 

przedstawicielowi Zamawiającego, a następnie utylizuje własnym staraniem i na własny koszt. 

8. Usunięcie awarii realizowane będzie w terminie do ……... godzin od momentu zgłoszenia zgodnie ze 

złożoną ofertą. 

9. Wykonanie naprawy sprzętu realizowane będzie w terminie do 240 godzin (10 dni) od momentu 

zgłoszenia. 

10. Wykonawca powinien dysponować całodobową dostępnością serwisu przez 7 dni w tygodniu, 

umożliwiającą dokonanie zgłoszenia. 

11. Na wymienione podzespoły i elementy sprzętu gastronomicznego, urządzeń chłodniczych i drobnego 

sprzętu AGD Wykonawca udzieli 24 miesięcznej rękojmi. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie 

realizacji prac objętych niniejszą umową oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania prac, 

ujawnione w okresie rękojmi. 

13. Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej 

(deliktowej) za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, na kwotę min. 

……….. tys. zł, ważną przez cały okres obowiązywania umowy. 

14. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót 

oraz uporządkować teren prac po ich zakończeniu. 

15. Wykonawca do realizacji umowy wyznaczył: ……………………………………………….. 
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                                                                                 ………………………………………………… 

 

§ 4 Termin wykonania zamówienia 

Zakres umowy określony w § 1 zostanie wykonany w terminie od dnia podpisania umowy do  

30.06.2021r. z zastrzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego wykorzystania środków finansowych 

przeznaczonych na realizację przedmiotowego zamówienia, umowa wygaśnie ze skutkiem 

natychmiastowym. 

 

§ 5 Płatności 

1. Wysokość wynagrodzenia za cały przedmiot umowy nie może być wyższa niż: 

a) brutto ………………PLN (słownie: …………………………………………… PLN), w tym: 

b) netto ……………… PLN (słownie: ……………………………………………..PLN) oraz 

c) podatek VAT …% w wysokości ……………… PLN (słownie: ………………………..PLN). 

2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

3. Rozliczenie przedmiotu zamówienia będzie dokonywane w oparciu o podpisane przez strony wpisy  

o prawidłowym wykonaniu usługi przez uprawnioną osobę ze strony Zamawiającego w dowodzie 

urządzenia lub karcie serwisowej, z uwzględnieniem stawki za jedną roboczogodzinę oraz ceny części 

podanej w ofercie/kosztu zakupu zamontowanych części. 

4. Strony ustalają kwotę za jedną roboczogodzinę w wysokości:  

a) brutto ………………PLN (słownie: …………………………………………… PLN), w tym: 

b) netto ……………… PLN (słownie: ……………………………………………..PLN) oraz 

c) podatek VAT …% w wysokości……………… PLN (słownie: ………………………..PLN). 

5. Koszt jednej roboczogodziny zawiera wszystkie koszty związane w wykonaniem usługi w tym koszt 

dojazdu do Zamawiającego. 

 

§ 6 Termin płatności 

1. Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie wypłacane przez Zamawiającego, przelewem na rachunek 

Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT przez Zamawiającego. 

2. Warunkiem opłacenia faktury jest potwierdzony wpis o prawidłowym wykonaniu usługi w karcie 

serwisowej przez 2 osoby uprawnione ze strony Zamawiającego. 

 

§ 7 Zmiany 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, będą odbywały się w 

formie aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą wszystkich stron umowy.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do warunków, 

które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby 

dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.  

3. Okoliczności przewidziane w ust. 2, stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie 

Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.  

4. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i art. 140 ust. 3 ustawy 

Pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawartego w SIWZ.  

5. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:  

a) zmiana nr rachunku bankowego,  

b) zmiana danych teleadresowych.  

 Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie wymaga jedynie niezwłocznego 

pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 

6. Strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia w związku z zaistnieniem okoliczności,  

o których mowa w art. 142 ust. 5  ustawy Pzp, tj. w przypadku: 

a) stawki podatku od towarów i usług; 

b) 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; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  WNP/1078/PN/2019 

 

 43 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co 

Wykonawca wykaże w pisemnym wniosku o zmianę wynagrodzenia z tytułu jednej lub kilku 

okoliczności określonych powyżej. 

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu, pod rygorem 

nieważności 

8. W przypadku, gdy po zawarciu umowy zostaną wydane przepisy wprowadzające zmiany, o których 

mowa w ust. 6, Wykonawca, w celu dokonania waloryzacji wynagrodzenia w związku ze zmianami tych 

przepisów, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji 

w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w terminie od dnia opublikowania ww. przepisów 

dokonujących zmiany,  do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać propozycję 

zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty 

niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany przepisów, o których mowa w ust. 6, mają lub 

będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych 

kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, a 

w szczególności: 

a) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia, 

co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z 

dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń  (np. umowy o pracę, dokumenty 

potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, inne dokumenty potwierdzające przyjęte 

zasady kalkulacji); 

b) wykazanie wpływu zmian przepisów, o których mowa w ust. 7, na wysokość kosztów wykonania 

umowy przez Wykonawcę; 

c) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz 

wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez 

Wykonawcę. 

9. W terminie 1 miesiąca od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający może 

zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji 

lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 

10. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia 

otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień 

jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 

11. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w 

celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia 

aneksu. 

12. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku 

wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 6. Wniosek powinien zawierać co 

najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian 

przepisów. 

13. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o 

udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o 

których mowa w ust. 6, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz 

w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres 

tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 9 - 11 stosuje się odpowiednio, z tym że 

Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 

miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego, pod rygorem wypowiedzenia umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 8 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w następujących przypadkach i wysokości: 

a) za opóźnienie w wykonaniu naprawy/ usunięciu awarii, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 lit. a za dane zgłoszenie, za każde 24 godziny opóźnienia 

licząc od godziny wysłania zgłoszenia, nie mniej niż 300 zł za każde 24 h opóźnienia, 

b) za opóźnienie w reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii lub koniczności wykonania naprawy 

przekraczające 24 h od momentu otrzymania zgłoszenia w wysokości 0,1% całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 5 ust. 1 lit. a za każde 24 h opóźnienia, 
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c) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie objętym rękojmią lub gwarancją, w wysokości 0,1 % 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 5 ust. 1 lit. a za każde 24 godziny 

opóźnienia, 

d) 10% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 5 ust. 1 lit. a, gdy 

Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części, względnie rozwiąże ją z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca, lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub jej części, względnie ją 

rozwiąże z powodów leżących po jego stronie, 

e) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku posiadania wymaganych uprawnień przez osoby 

wyznaczone do realizacji zamówienia– 500 zł za każdy stwierdzony przypadek braku wymaganych 

uprawnień.  

2. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 40 % wartości brutto Umowy 

wskazanej w § 5 ust. 1 lit. a. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, wraz z naliczeniem kar umownych, w przypadku trzykrotnego opóźnienia w realizacji 

zamówienia przez Wykonawcę, lub w przypadku chociażby jednokrotnego opóźnienia w wykonaniu 

usługi, przekraczającego 7 dni roboczych, jak również w przypadku trzykrotnego stwierdzenia braku 

zatrudnienia na umowę o pracę w liczbie osób odpowiadającej treści oferty Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych 

w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jeśli szkoda, wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy określonego w ust. 1, przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej, bądź wynika z innych 

tytułów niż zastrzeżone kary umowne. 

5. Wykonawca nie będzie się mógł zwolnić od odpowiedzialności w sytuacji, gdy niewykonanie umowy 

będzie następstwem niewykonania zobowiązania przez jego podwykonawców czy kooperantów. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie zastrzeżonych kar umownych z przysługującego 

wynagrodzenia. 

 

§ 9 Odstąpienie 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez obowiązku zapłaty kar umownych  

w przypadku: 

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; wówczas 

odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, 

b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zgłoszony wniosek o upadłość 

Wykonawcy, 

c) jeśli Wykonawca nie przystąpi do świadczenia usług w ciągu 3 dni od otrzymania pierwszego 

zgłoszenia – w terminie 5 dni od upływu ostatniego dnia wskazanego okresu. 

2. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności następuje na piśmie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, po 

uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy, w przypadku rażąco niewłaściwego wykonywania 

umowy przez Wykonawcę. 

4. Przez rażąco niewłaściwe wykonywanie umowy strony rozumieją w szczególności: 

a) umyślną szkodę wyrządzoną przez pracownika Wykonawcy w mieniu Zamawiającego, 

b) umyślne współdziałanie pracownika Wykonawcy z osobą wyrządzającą szkodę w mieniu 

Zamawiającego, 

c) stan, gdy suma kar umownych w okresie realizacji umowy przekroczy 40% wartości umowy. 

5. Jeżeli dwukrotnie dojdzie do wykazania realizacji przedmiotu umowy przez inne osoby niż wskazane w 

ofercie. 

 

§ 10 Okres rękojmi, gwarancji 

1. Na usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się gwarancję na okres ........... miesięcy..  

2. Na usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres rękojmi, który wynosi 24 miesięcy. 

3. W okresie rękojmi/gwarancji Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze prac konserwacji lub naprawy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po terminie określonym w ust. 

1 i 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

5. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do zlecenia na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, zastępczego ich usunięcia innemu Wykonawcy. 
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6. O zauważonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu. 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, chyba że 

strony poczynią inne ustalenia w formie pisemnej. 

7. Okres rękojmi i gwarancji nie zostanie uznany za zakończony w stosunku do ujawnionych wad, dopóki 

nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady zgłoszone do czasu upływu okresu rękojmi. 

 

§ 11 Roszczenia i spory 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązują się wyczerpać drogę 

postępowania polubownego, kierując swoje roszczenie do strony przeciwnej.  

2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia w ciągu 14 dni od chwili 

zgłoszenia roszczenia.  

3. W ramach postępowania polubownego, w przypadku skomplikowanych roszczeń, strony mogą, za 

obopólną zgodą zwrócić się o mediację do Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.  

4. Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym 

mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie wyrazi zgody na mediacje albo od mediacji odstąpi, to spór 

będzie rozstrzygany przez sąd właściwy, dla siedziby Zamawiającego. 

5. Gdyby któreś z postanowień niniejszej umowy stało się nieważne, to nie narusza to ważności pozostałej 

jej części. W takim przypadku Strony zobowiązują się do zastąpienia każdego nieskutecznego 

postanowienia postanowieniem dopuszczalnym prawnie i równorzędnym w zakresie skutków prawno-

ekonomicznych. 

 

 

 

§ 12 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy: 

1) Kodeksu cywilnego, 

2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

3) Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

178). 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w tym otrzymują: 

1) Egz. Nr 1 – Zamawiający,  

2) Egz. Nr 2 – Wykonawca.   

3. Integralną częścią umowy są załączniki: 

1) załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu umowy, zestawienie asortymentowo-wartościowe, 

wykaz sprzętu, czynności związane z konserwacją sprzętu, 

2) wzór zgłoszenia sprzętu do naprawy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

 

http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/ff3835f189a4e75b47e9685662591b53
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/ff3835f189a4e75b47e9685662591b53
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AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH                                       Wrocław dnia …………….. r. 

ul. Czajkowskiego 109  

51-147 Wrocław 

Firma:….. …………………… 

Adres: ……………………….. 

fax: …..………..…………….. 

e-mail:…..…………………… 

 

Zgłoszenie sprzętu do naprawy nr ………….. 

Lp. NAZWA URZĄDZENIA NUMER SERYJNY 

 

OBJAWY 

 NIESPRAWNOŚCI 

DATA I CZAS 

PRACY 

SERWISANTA 

PRZY 

URZĄDZENIU       

( czas określony w 

minutach)  

 

POTWIERDZENIE  

PODPISEM               

(czytelnie) PRZEZ 

UŻYTKOWNIKA 

ODBIORU 

SPRAWNEGO 

SPRZETU 

JEDNOSTKA/KOMÓRKA 

ORGANIZACYJNA 

MIEJSCE, 

KONTAKT 

 
  

 

  

 

 
  

 

  

 

 
  

 

  

 

               

                              SZEF EKSPLOATACJI    

telefony:  

 

 

 

 

 

 


