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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3, 

tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741, strona internetowa: www.narodowy.pl 

 

2. Zamówienie realizowane w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY 

 

3. Przedmiot zamówienia:  

 
Konserwacja, naprawy i usuwanie awarii urządzeń transportu bliskiego  

tj. dźwigów i  urządzeń dźwignicowych w Teatrze Narodowym. 

 

CPV   50531400-0  Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów 

 

3.1 Opis przedmiotu zamówienia:  

3.1.1 Konserwacja, naprawy i usuwanie awarii urządzeń dźwigów i urządzeń 

dźwignicowych znajdujących się w budynkach Teatru Narodowego: w budynku 

głównym przy Placu Teatralnym 3 oraz w budynku technicznym przy  

ul. Wierzbowej 3 w Warszawie, 

3.1.2 wykaz urządzeń podlegających konserwacji, naprawom, usuwaniu awarii: 

a) załącznik nr 1 – dźwigi osobowe i towarowe. Łącznie 12 urządzeń, 

b) załącznik nr 2 – urządzenia dźwignicowe. Łącznie 33 urządzenia, 

3.1.3 Zakres konserwacji:  

a) terminy przeglądów konserwacyjnych muszą być zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r., 

w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 

niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. nr 193 poz. 1890) 

b) Szczegółowy zakres konserwacji określa załącznik nr 3. 

c) Przy usuwaniu awarii i naprawach dźwigów wymienionych w załączniku nr 1, 

potrzebne części i podzespoły zostaną wymienione przez Wykonawcę na jego 

koszt. Wykaz tych części i podzespołów określa załącznik nr 4.  

Pozostałe części i podzespoły (nie wymienione w załączniku nr 4) Zamawiający 

zakupi na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy. 

d) Przy usuwaniu awarii i naprawach urządzeń dźwignicowych wymienionych w 

załączniku nr 2 wszystkie potrzebne części i podzespoły zakupi Zamawiający na 

uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy. 

e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przygotowanie urządzeń do badań 

okresowych UDT oraz uczestnictwo w tych badaniach, 

f) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego realizowania poleceń UDT 

wynikłych w trakcie badań 

3.1.4 Załączniki od nr 1 do nr 4 stanowią integralną część SIWZ. 

3.1.5 Zamawiający zaleca, by Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w celu 

zapoznania się z rodzajem, charakterystyką urządzeń i ich usytuowaniem  

w budynkach Teatru. Termin wizji lokalnej wymaga zgłoszenia  

i uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.  

 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.   

 

6. Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 września 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. 

 

http://www.narodowy.pl/
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7.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia  

     tych warunków. 

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy spełniają warunki  

określone w art. 22 ust.1 ustawy „Prawo zamówień publicznych", dotyczące: 

 

7.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

Zamawiający wymaga, by Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadał 

aktualne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, upoważniające do obsługi, modernizacji  

i konserwacji dźwigów osobowych, towarowych i urządzeń dźwignicowych. 

 

7.2 posiadania wiedzy i doświadczenia,  
Zamawiający wymaga wykazania wykonania lub wykonywania, minimum trzech usług 

konserwacji i napraw dźwigów i urządzeń dźwignicowych – wykonywanych na podstawie 

umów zawartych na okres nie krótszy niż 2 lata każda, w tym co najmniej jedna umowa zawarta 

na konserwację i naprawę dźwigu towarowego (z drzwiami gilotynowymi) o udźwigu co 

najmniej 2000 kg. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 

usług. 

 

7.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia,  

7.3.1 Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, posiadającymi aktualne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego 

oraz SEP  („D” i „E”) upoważniające do obsługi, napraw i konserwacji dźwigów  

i urządzeń dźwignicowych. 

7.3.2 Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4, w związku z art. 36 ust. 2 pkt.9 lit. d, do 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga od Wykonawcy 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na pełen etat co najmniej 50% osób 

pracujących przy realizacji przedmiotu zamówienia, wymienionych  

w Wykazie. 

7.3.3 Wykonawca załączy do oferty, wykaz osób które będą bezpośrednio realizować 

wykonywanie zamówienia. Co najmniej w dniu zawarcia umowy wybrany 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie umów o pracę zawartych  

z osobami, o których mowa powyżej. 

7.3.4    Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli warunków zatrudnienia osób 

wskazanych przez Wykonawcę do wykonania zamówienia. Kontrola może być 

przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.  

7.3.5 Wykonawca może dokonać zmiany wykazanych osób, tylko pod warunkiem 

wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym oraz uzyskania jego 

zgody. W przypadku zmiany osób, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu kopii umów o pracę zawartych z nowymi osobami najpóźniej  

w dniu dokonania zmiany.  

 

7.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

Zamawiający wymaga by Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności  

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ,  

na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN. 

 

8 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  oraz nie podlegania 

wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.      
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8.1 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa  

 w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć: 

 
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

b) Wykaz usług (konserwacji i naprawy dźwigów i urządzeń dźwignicowych) 

wykonywanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania/wykonywania wraz z załączeniem 

dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Dokument ten musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 7.2 SIWZ.  

c) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt. 7.1 SIWZ.  

d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i dokumenty 

potwierdzające spełnienia warunków określonych w pkt. 7.3.1, 7.3.3. 

e) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,  

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Dokument ten  

musi potwierdzić wymagania Zamawiającego, o których mowa w pkt. 7.4  SIWZ. 

f) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  

w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. b 

ustawy Pzp, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 

dokumenty tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawców określonym  

w pkt. 8.1 e) SIWZ. 

 

8.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  

ustawy Pzp. należy przedłożyć:  

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu  

o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  

przed upływem terminu składania ofert. 

c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione  

nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca  

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,  

lub  potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 11 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

f) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  

w postępowaniu na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 

2 b Ustawy Pzp., które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawców określonym 

w pkt. 8.2. a), b), c), d) i e) SIWZ. 

 

8.3 Do oferty Wykonawca załączy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  

albo oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 
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8.4 Inne dokumenty: 

a) Wypełniony „FORMULARZ OFERTY” – Załącznik nr 5 do SIWZ 

b) Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust 2b ustawy Pzp). 

c) Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 26 ust 2b ustawy Pzp., to musi przedstawić dokumenty dotyczące w szczególności : 

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie). 

 Pełnomocnictwo do czynności prawnych musi być dołączone w formie oryginału lub kopii 

 poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. 

 

9. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:  

9.1 W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz pytania 

dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawcy przekazują 

Zamawiającemu faksem na nr /0-22 / 69 – 20 – 741, lub pocztą elektroniczną na adres 

kancelaria@narodowy.pl, z wypełnionym polem „temat wiadomości”:  

„SIWZ – konserwacja dźwigów i urządzeń dźwignicowych w Teatrze Narodowym”,    

w godzinach 9:00 – 15:00. Każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

Adres Zamawiającego: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00 – 077 Warszawa. 

 

9.2 Pytania dotyczące postępowania należy kierować, zgodnie z informacjami podanymi  

w pkt. 9.1, do pana Mirosława Łysika - pełnomocnika Dyrektora ds. infrastruktury 

technicznej lub do pana Andrzeja Wąsika – Kierownika Działu Administracji.    

 

10. Termin związania ofertą: przystępujący do przetargu będą związani ofertą  30 dni od 

upływu terminu składania ofert. 

 

11. Opis sposobu przygotowania oferty: 

11.1 Ofertę należy przygotować w języku polskim i w formie pisemnej. 

11.2 Oferta musi obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 3 SIWZ 

i który jest opisany w załącznikach do SIWZ od nr 1 do nr 4. 

11.3 Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia określone w SIWZ.  

Dokumenty należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

11.4 Zamawiający wymaga by oferta wraz z załącznikami była podpisana przez osobę (osoby) 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym – zgodnie z danymi 

ujawnionymi we właściwym rejestrze (podpis musi być opatrzony imienna pieczątką) lub 

przez upełnomocnionego przedstawiciela  Wykonawcy. Pełnomocnictwo do czynności 

prawnych musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

notarialnie. 

11.5 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu,                

albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

 

mailto:kancelaria@narodowy.pl
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11.6 W przypadku, gdy Wykonawca dokona zastrzeżenia o nieujawnianiu informacji 

stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji – Zamawiający ograniczy dostęp do tych informacji pod 

warunkiem, że informacje stanowiące tajemnicę tego przedsiębiorstwa będą załączone                

do oferty w oddzielnej, zamkniętej kopercie. 

11.7 Zamawiający wymaga, by złożona w postępowaniu oferta była zszyta w sposób trwały                   

i miała kolejno ponumerowane strony.  

11.8 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci elektronicznej.  

 

12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

 

12.1 Oferty należy składać za pokwitowaniem, w Kancelarii Teatru, pokój 1.27b  

(wejście „A" od strony ul. Wierzbowej): do dnia 22 lipca 2016 r. do godz. 10:00 

 

12.2 Oferty należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:  

„Oferta na konserwację dźwigów i urządzeń dźwignicowych w Teatrze Narodowym”. 

 

12.3 Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 22 lipca 2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie 

Zamawiającego, w foyer „Sceny przy Wierzbowej”, ul. Wierzbowa 3, (wejście przez 

recepcję „B" od ul. Fredry). 

 

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

 
13.1 Cenę należy podać za jeden miesiąc konserwacji, napraw i usuwania awarii urządzeń 

wymienionych w załącznikach nr 1 i nr 2 oraz w zakresie podanym w załączniku nr 3 i nr 4.  

13.2 Oferta musi zawierać łączną cenę (netto, wysokość stawki podatku VAT, cenę brutto) za jeden 

miesiąc świadczenia usługi.  

13.3 Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą w PLN.  

 

14. Kryteria wyboru wraz z ich znaczeniem oraz sposób oceny ofert:  

 
14.1 Kryteria wyboru ofert: 

a) Najniższa cena        -  80 % 

b) Reakcja (czas reakcji)     -  20 % 

(czas reakcji, tj. przystąpienie do usunięci awarii  

w dźwigach od chwili jej zgłoszenia przez  

Zamawiającego, określony w minutach. 

Zamawiający wymaga by czas przystąpienia do  

usuwania awarii wynosił maksymalnie do 60 minut  

od momentu otrzymania wiadomości o awarii.  

 

14.2 Opis sposobu oceny ofert: 

Oferty oceniane będą w systemie punktowym (maksymalna liczba punktów wynosi 100),  

wg następujących zasad: 

 

a) oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę punktów:    80, 

b) oferta z najkrótszym czasem reakcji uzyska maksymalną liczbę punktów:  20, 

   

14.3 Sposób obliczenia wartości punktowej oferty: 

a) Wartość punktowa kryterium "najniższa cena" jest obliczana wg wzoru: 

 C = (Cn : Cob) x 80 

 gdzie: 

 C  - ilość punktów przyznanych ofercie 

 Cn  - najniższa zaoferowana cena 

 Cob  - cena zaoferowana w ofercie badanej 
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b) Wartość punktowa kryterium "czas reakcji" jest obliczana wg wzoru:  

 R = (Rn : Rob) x 20 

 gdzie: 

 R  - ilość punktów przyznanych ofercie 

 Rn  - najkrótszy czas reakcji 

 Rob  - czas reakcji w ofercie badanej  

 

14.4 Łączna liczba punktów wynikająca z sumy uzyskanych w kryterium 

„najniższa cena”, kryterium „reakcja” (czas reakcji), stanowi punktową 

ocenę całej oferty. 

14.5 Zamówienie będzie realizował Wykonawca, którego oferta uzyska 

najwyższą ilość punktów. 

 

15. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić w celu zawarcia umowy: 

Umowa będzie zawarta z wybranym Wykonawcą, w terminie i miejscu wskazanym  

w piśmie zawiadamiającym Wykonawcę o wyborze jego oferty.  

 

16. Istotne postanowienia dla Zamawiającego, które zostaną wprowadzone  

do treści  zawartej umowy: 

16.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności konserwacyjnych , napraw  

i usuwania awarii dźwigów i urządzeń dźwignicowych, wymienionych w Załącznikach 

nr 1 i nr 2, przez 7 dni w tygodniu, przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej. 

 16.2 Wykonawca ma obowiązek: 

a) raz w roku – przeprowadzenia pomiarów ochronnych dźwigów i urządzeń 

dźwignicowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  

b) udziału w badaniach okresowych i nadzwyczajnych wyznaczonych  

i wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego, 

c) wykonywanie wszystkich zaleceń UDT wynikające z przeprowadzonych badań.. 

d) uczestniczenia w czasie prób kontrolnych tzw. „zjazdów pożarowych dźwigów” 

wykonywanych przez Zakładową Służbę Ratownictwa TN -TWON w ramach 

prewencji p.poż. 

e) opłaty za czynności dozorowe (badania okresowe i nadzwyczajne) prowadzone 

przez Urząd Dozoru Technicznego – będą ponoszone przez Zamawiającego  

16.3 Wykonawca powinien dla każdego urządzenia założyć, przechowywać i prowadzić 

„Dziennik konserwacji” w którym odnotowywać będzie wykonane czynności.  

16.4 Na czas trwania umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie techniczne 

z dostępem do energii elektrycznej i wody. 

16.5 Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy poda imienna listę pracowników 

wykonujących zamówienie zgodnie z pkt. 7.3.1, 7.3.2 SIWZ. 

16.6 Zgłoszenie awarii urządzenia zostanie przekazane Wykonawcy pocztą elektroniczną. 

Wykonawca musi potwierdzić przyjęcie zgłoszenia. Czas przystąpienia do usunięci 

awarii musi nastąpić w czasie zadeklarowanym w ofercie. 

16.7 Usunięcie awarii nie może przekroczyć 72 godz.  

16.8 Wykonawca zobowiązany jest do realizowania usługi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, BHP i ochrony środowiska.  

16.9 Wykonawca przy realizacji usługi będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub mienia Zamawiającego, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki 

ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

b) możliwością powstania pożaru. 
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16.10 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody Zamawiającego, które mogą 

powstać na skutek niewłaściwego lub nienależytego wykonywania usług objętych 

umową. 

16.11  Miesięczne wynagrodzenie za konserwację, naprawy i usuwanie awarii dźwigów  

i urządzeń dźwignicowych będzie płatne przez Zamawiającego po otrzymaniu faktury  

VAT, w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Opóźnienie 

zapłaty powoduje obowiązek Zamawiającego do zapłaty odsetek ustawowych.  

16.13 Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace będzie stanowić wpis  

 o wykonaniu czynności konserwacyjnych dokonany w Dzienniku konserwacji przez 

upoważnionego konserwatora Wykonawcy, wpis musi być potwierdzony przez 

Kierownika Działu Administracji lub jego Zastępcę.  

16.14 Cena określona w umowie może ulec zmianie w następujących przypadkach: 

a) waloryzacji, jeden raz w roku, w miesiącu następującym po ogłoszeniu przez Prezesa 

GUS średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły. 

Pierwsza waloryzacja ceny może nastąpić w lutym 2017 r.,   

b) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

c) zmiany 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, 

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

16.15 Zmiany cen w umowie, o których mowa w pkt. 16.14 b) – d) powyżej, zostaną 

wprowadzone po wejściu w życie przepisów będących przyczyną tych zmian,  

jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że zmiany te, będą miały wpływ  

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiany wymagają formy aneksu  

do umowy. 

16.16 Wykonawca zobowiązuje się pokryć udokumentowane koszty ewentualnych szkód, 

które powstaną w majątku Zamawiającego z winy Wykonawcy, w terminie nie 

przekraczającym 14 dni od daty zgłoszenia szkód przez Zamawiającego . 

16.17 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości 

miesięcznej kwoty netto podanej w umowie, za każde nie dotrzymanie terminów  

o których mowa w pkt. 16.6 i 16.7 SIWZ, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

16.18 Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych  

Kodeksu cywilnego. 

16.19 Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy ustawowych 

odsetek za zwłokę w zapłacie faktury. 

16.20  Każdej ze Stron przysługuje rozwiązanie umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, na koniec miesiąca.  

 

17 Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.  

 

18 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 
19 Aukcja elektroniczna nie dotyczy niniejszego postępowania. 

 
20. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

21. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania w ofercie tej części zamówienia,  

której wykonanie powierzy Podwykonawcy.  
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Załączniki do SIWZ:  

Załącznik nr 1 – „WYKAZ DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH”,  

Załącznik nr 2 – „WYKAZ URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH”,  

Załącznik nr 3 – „WYKAZ PODSTAWOWYCH CZYNNOŚĆ KONSERWACYJNYCH 

WYKONYWANYCH PRZY DŹWIGACH ”,  

Załącznik nr 4 – „SPIS DROBNYCH CZĘŚCI I PODZESPOŁÓW DŹWIGÓW WYMIENIANYCH 

NA KOSZT WYKONAWCY” PRZY KONSERWACJI I NAPRAWACH, 

Załącznik nr 5 – „FORMULARZ OFERTY”. 

 


