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ROZDZIAŁ I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.  

ZAMAWIAJĄCY: 

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl. tel. (032) 4537110  

fax: (32) 4555325, REGON 000297690, NIP 647-21-80-171 

e-mail: przetargi@wscp.wodzislaw.pl 

strona internetowa: www.wscp.wodzislaw.pl 

godziny pracy od poniedziałku do piątku - od 7:00 do 14:35 

 

ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia.  
Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy, w trybie przetargu nieograniczonego.  

ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż urządzeń do bezinwazyjnego osuszania budynków  

w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.   

Budynek pełni funkcję Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc, konstrukcja murowa z cegły 

ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej. Budynek wolnostojący wzniesiony na terenie 

pochyłym. Poziom posadzki piwnicy od strony wschodniej wynosi minus 80cm, a od strony 

zachodniej minus 150 cm. Wysokość pomieszczeń piwnicznych to 310 cm. Budynek posiada dach 

wielospadowy, przekryty dachówką karpiową, wyposażony w system orynnowania i rur spustowych 

 

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu dostawy opisane są w Załączniku nr 8 do SIWZ.  

 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.  

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art.67 ust.1 

pkt 6 ustawy.  

5. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku 

Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom w formie oświadczenia (załącznik nr 5 do SIWZ).  

Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z 

podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.  

Nazwy i kody według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71 

00 00 00-8 

 

ROZDZIAŁ IV.  Termin wykonania: od daty zawarcia umowy do 09.12.2015 r.  

 

ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu, oraz opis sposobu dokonywania oceny  

spełniania tych warunków.  
1.  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 

4 ustawy, dotyczące:  

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.  

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 1 do SIWZ)  

1.2.  posiadania wiedzy i doświadczenia, 
Zamawiający uzna,  że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,  że 

wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu 

urządzeń do osuszania murów budynków metodą bezinwazyjną o wartości nie mniejszej niż 60.000 zł brutto 

– każde zamówienie,  

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca wykaże, że: 
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1. dysponuje sprzętem laboratoryjnym zapewniającym wykonanie diagnostyki zawilgocenia i zasolenia 

budynku oraz personelem przeszkolonym do wykonywania badań laboratoryjnych  

2. wykonawca wykonujący osuszanie musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą dla 

systemu zarządzania zgodnie z EN ISO 9001:2008 w zakresie diagnostyki murów budowlanych, 

sprzedaży i uruchomienia systemu osuszania murów oraz procedur badań laboratoryjnych 

wykonywanych w celu ustalenia zawartości wilgoci w murach budynku oraz przygotowania stosownych 

dokumentów i analizy wyników badań zgodnych z normą ÖNORM B 3351-1 

 

1.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 

spełniania tego warunku.  

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 1 do SIWZ)  

 

2.  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu 

dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.  

3.  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu 

dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z warunków określonych w 

rozdziale V ust. 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy 

wspólnie. 

 

ROZDZIAŁ VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny 

spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
A) W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca wraz z 

ofertą winien złożyć:  

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

(zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ). 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy składa 

co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.  

2. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania, zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ potwierdzający spełnianie warunku określonego w części V 

ust. 1 pkt 1.2. 

 

Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące dostaw, określające, czy dostawy te zostały wykonane w 

sposób należyty. 

Dowodami tymi są:  

1) poświadczenie;  

2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.  

 

 

Uwaga: Wykonawca może polegać 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. Wykonawca w takiej sytuacji 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 wykonywaniu zamówienia.  

Treść zobowiązania podmiotu trzeciego złożonego w oryginale, powinna określać w szczególności:  

− kto jest podmiotem przyjmującym zasoby ,  

− zakres zobowiązania podmiotu trzeciego ( wskazanie konkretnych zasobów podmiotu trzeciego, którymi 

Wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia),  



− czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie zobowiązanie wykonane przy realizacji 

zamówienia ( udział w realizacji której części zamówienia i w jakiej formie np. podwykonawstwo, umowa o 

dzieło),  

− jakiego okresu dotyczy zobowiązanie.  

 

B) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca winien złożyć:  
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu  niespełnienia warunków, o których mowa w art. 

24 ust 1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ).  

2. 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, z tym 

że: 

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające,  że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

2) dokumenty, o których mowa w pkt. 1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert,  

3) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie pkt. 2 stosuje się odpowiednio.  

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu.  

3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym,  

że nie należy do grupy kapitałowej. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, na formularzu zgodnym z treścią wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

należą do tej samej grupy kapitałowej wystarczy, aby została złożona jedna lista. 

 

C)  Wszystkie wymagane dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winne być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

D)  Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 

dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie 

oryginału lub potwierdzonej kserokopii.  

E)  Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i 

uwierzytelnione. 

 

F)  Do oferty należy dołączyć również:  

1. Formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 4 do SIWZ  

2. Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny wydany dla urządzeń do osuszania murów lub 

równoważny dokument  
3. Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem laboratoryjnym zapewniającym wykonanie diagnostyki 

zawilgocenia i zasolenia budynku oraz personelem przeszkolonym do wykonywania badań 

laboratoryjnych 



4. Certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą dla systemu zarządzania zgodnie z EN ISO 9001:2008 w 

zakresie diagnostyki murów budowlanych, sprzedaży i uruchomienia systemu osuszania murów oraz 

procedur badań laboratoryjnych wykonywanych w celu ustalenia zawartości wilgoci w murach budynku 

oraz przygotowania stosownych dokumentów i analizy wyników badań zgodnych z normą ÖNORM B 

3351-1 

5. Oświadczenie informujące o tym,  że określony zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona w 

całości we własnym zakresie, czy też przy pomocy podwykonawców (zgodnie z załącznikiem nr 5 do 

SIWZ). W przypadku wykonania zamówienia we własnym zakresie bez udziału podwykonawcy 

załączenie do oferty w/w oświadczenia nie jest wymagane.  

 

G)  Informacje dodatkowe dotyczące podwykonawstwa: 

1. Zamawiający  żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom.  

2. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, w sytuacji której podmioty te będą równocześnie podwykonawcami, Zamawiający  żąda 

podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców. Wskazanie niniejszego nastąpi w załączniku 5 do 

SIWZ.  

3. Wymagania dotyczące podwykonawstwa zawarte są w istotnych postanowieniach umowy, stanowiącym 

załącznik nr 7 do SIWZ.  

4. Partner składający ofertę wspólną nie jest Podwykonawcą. 
 
 

Rozdział VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą.  

A)  Sposób porozumiewania się: 

W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  

przekazywane będą pisemnie i drogą elektroniczną.  

Numery telefonów i adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostały podane poniżej oraz w rozdziale I 

niniejszej specyfikacji.  

B)  Do porozumiewania się upoważnione są następujące osoby:  

- Mirosław Tomas – tel/fax.: 32- 45 37 170,  w godz. 7:00 -14:30 – przedmiot zamówienia 

–  Maciej Janeta - w części formalnej, adres poczty elektronicznej: przetargi@wscp.wodzislaw.pl 

C)  Wyjaśnienia i zmiany SIWZ: 

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

udzieli odpowiedzi na zapytania związane ze SIWZ pod warunkiem,  że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ 

bez wskazania źródła zapytania.  

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

do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.  

ROZDZIAŁ VIII. Wymagania dotyczące wadium.  
Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ IX. Termin związania ofertą.  
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym,  

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem  terminu związania ofertą zwrócić się 

do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 

60 dni.  

ROZDZIAŁ X. Opis sposobu przygotowania oferty.  
A. Przygotowanie oferty:  

1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.  
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2. Oferta winna być napisana w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej,  

własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

3. Oferta winna być napisana czytelnie, ewentualne skreślenia czy poprawki winny być zaparafowane przez 

osobę(osoby) podpisującą ofertę.  

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

5. Ze względu na nałożony na Zamawiającego, w art. 96 ust. 3 ustawy, obowiązek udostępnienia  

do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu - z wyjątkiem części informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211 ze zm.) - Wykonawca 

zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany, jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów 

na zasadach określonych w ustawie.  

Uwaga! Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie ustawy i innych 

obowiązujących przepisów prawa. 

B. Wycofanie lub zmiana oferty:  

1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem,  że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania 

ofert.  

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno być złożone w dwóch kopertach (wewnętrznej i  

zewnętrznej), oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”. 

3. Koperta oznaczona dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy,  

który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmiany zostanie dołączona 

do oferty.  

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych  zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z 

napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.  

5. Koperta oznaczona napisem „WYCOFANIE” będzie otwierana w pierwszej kolejności i po  

stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami,  

koperta wewnętrzna oferty wycofanej nie będzie otwierana. 

ROZDZIAŁ XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  
1.  Ofertę należy złożyć w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oraz jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób 

następujący: 

„<NAZWA WYKONAWCY I ADRES >”  

„<Oferta na dostawę i montaż urządzeń do bezinwazyjnego osuszania budynków ”  

Dostarczyć do 17.11.2015 r. godz. 14:00.  Nie otwierać przed 17.11.2015 r. godz. 14:10 
W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć 

z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, lub jej nie 

otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.  

2. Miejsce i termin składania ofert  

1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl. w Sekretariacie w 

terminie do dnia  17.11.2015 r. do godziny  14:00  lub przesłać drogą pocztową, tak aby w wyznaczonym 

terminie wpłynęła do siedziby Zamawiającego;  

2) Jeżeli oferta zostanie złożona po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ją Wykonawcy.  

3. Miejsce i termin otwarcia ofert  

1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w budynku administracji, w dniu 17.11.2015 r. o 

godzinie 14:10. 

2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy 

przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny 

wniosek;  

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia;  

4) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda: nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, ceny oraz okres 

gwarancji ofert a także inne informacje mające wpływ na wynik postępowania. Wykonawca, który nie będzie 

obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji 

ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje.  



4. Udostępnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:  

1) Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie wskazanej oferty / ofert;  

2) Zamawiający niezwłocznie określi termin, miejsce udostępnienia, o czym poinformuje Wykonawcę.  

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

1) jest niezgodna z ustawą;  

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

pkt. 3 ustawy;  

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji;  

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;  

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy;  

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

ROZDZIAŁ XII. Opis sposobu obliczenia ceny.  
1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.  

2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty, niezbędne do poniesienia 

dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zysku Wykonawcy, a 

także wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).  

3. Cenę należy przedstawić zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.  

4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 

i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

ROZDZIAŁ XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zgodnie z art. 87 ustawy może  żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu  

zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

3. Zamawiający w treści oferty poprawi zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste 

omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. O wniesionych poprawkach Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

4. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu ocena ofert dokonana 

zostanie na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:  

1 - Cena – 95% 

2 – Zapewnienie bezpłatnego serwisu systemu (okres monitoringu i optymalizacji działania)– min. 36 m-cy, 

max. 60 m-cy - 5%. 

Okres bezpłatnego serwisu należy zaoferować w pełnych miesiącach. 

 

Punkty będą liczone według następujących wzorów: 

 

cena    = najniższa oferowana cena brutto  x 95% x 100 
                   cena badanej oferty brutto 
w kryterium cena najtańsza oferta otrzymuje 95 pkt. 

                    

 

 
                    oferowany okres bezpłatnego serwisu oferty badanej 

Serwis = --------------------------------------------------------    x 5% x100. 
                     Najdłuższy zaoferowany okres bezpłatnego serwisu 

                                      spośród złożonych ofert 
 



- Maksymalny okres serwisu 60 miesięcy 

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 5 pkt. 

W przypadku zaoferowania okresu serwisu dłuższego niż 60 miesięcy do oceny przyjmuje się 60 miesięcy. 

 

Ocena punktowa każdej z ofert będzie obliczona jako suma ocen punktowych w zakresie poszczególnych 

kryteriów: Suma = wynik kryterium 1 + wynik kryterium 2. Wybrana zostanie oferta, która uzyska 

największą liczbę punktów.  

Zamawiający żąda minimalnego okresu bezpłatnego serwisu wynoszącego 36 miesięcy.  

Jeżeli wykonawca w druku oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu serwisu, Zamawiający 

przyjmie wartość 36 miesięcy.  

W przypadku, gdy wykonawca poda krótszy niż 36 miesięcy okres gwarancji, oferta wykonawcy będzie 

podlegała odrzuceniu.  

 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który w oparciu o  podane kryterium wyboru otrzymał 

najwyższą ilość punktów. 

 

ROZDZIAŁ XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę(firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) 

albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert;  

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  

c) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta.  

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o wyborze również 

na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.  

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy 

Pzp.  

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy (zgodnie z istotnymi 

postanowieniami umowy), uzupełnionej o zapisy z oferty niesprzeczne z zapisami SIWZ oraz 

nieograniczające praw Zamawiającego.  

5. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została 

wybrana. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania, 

wówczas o nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu 

postępowania odwoławczego.  

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy,  

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych ofert, bez przeprowadzania 

ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania. 

7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście bądź upoważni do tego  

Osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu.  

8. Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną 

akceptacją Istotnych postanowień umowy przez Wykonawcę.  

 

 

Rozdział XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego,  ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający 

wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach.  
Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 7 do SIWZ.  

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy 

dotyczące terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:  

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie 

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.                                       



2. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w 

następującym zakresie: 

1) gdy będzie to zamiana na korzyść Zamawiającego 

2) wydłużenia terminu gwarancji 

3) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danej części przedmiotu umowy lub 

zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa 

bez zmiany wynagrodzenia (ceny)  

4) zmiany wymagań opisanych w Umowie, w tym SIWZ i ofercie, jeżeli zmiana taka wynika z okoliczności 

nie leżących po stronie Wykonawcy a stwierdzonych w toku wykonywania umowy 

5) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów 

6) gdy wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym 

dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową 

7) gdy nastąpi zmiana umowy o dofinansowanie Zamawiającego z Województwem Śląskim w 

szczególności w zakresie przedłużenia terminu. 

W przypadku wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem o zmianę postanowień zawartej Umowy, 

zobowiązany jest on do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

 

2. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej  umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony 

Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności 

wymienionej w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.  

3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później 

niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.  

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.  

Rozdział XVI. Pouczenie o  środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku  

postępowania o udzielenie zamówienia.  
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują  

środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, w zakresie ograniczonym dla wartości zamówień 

poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

2) wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty Odwołującego.  

3. 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.  

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania  poinformować zamawiającego o 

niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 

zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.  

5. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo  

dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej 

czynności.  

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:  
•  Załącznik nr 1 do SIWZ – oświadczenie z art. 22 ustawy;  

•  Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

•  Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej;  

•  Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz ofertowy;  

•  Załącznik nr 5 do SIWZ – informacja o podwykonawstwie;  

•  Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz dostaw;  

•  Załącznik nr 7 do SIWZ - istotne postanowienia umowy;  

•  Załącznik nr 8 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia  

 

 



                                                                                         

Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

 

 

 

O ŚW I A D C Z E N I E 

Dostawa i montaż urządzeń do bezinwazyjnego osuszania budynków  

nr sprawy: 16/2015/DZP/PN 

 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego  na „Dostawa i montaż urządzeń do bezinwazyjnego 

osuszania budynków” 

oświadczamy,  że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), tzn. warunki dotyczące:  

 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania,  

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,  

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i 

oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

.............................. dnia ...............2015 r.                           ......................................................  

                                                                                                                  podpis upoważnionego  

                                                                                                                 przedstawiciela oferenta 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ  

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

nazwa (firma) Wykonawcy  

 

 

 

O ŚW I A D C Z E N I E 

o braku podstaw do wykluczenia 

Dostawa i montaż urządzeń do bezinwazyjnego osuszania budynków  

nr sprawy: 16/2015/DZP/PN 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego  

na „Dostawa i montaż urządzeń do bezinwazyjnego osuszania budynków” oświadczamy,  że nie podlegamy 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i 

oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

.............................. dnia ...............2015 r.                              ......................................................  
                                                                                                                podpis upoważnionego  

                                                                                                               przedstawiciela oferenta 



 

 

Załącznik 3 do SIWZ  

 

 

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

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o tym, że Wykonawca nie należy do 

grupy kapitałowej*  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego  

na „Dostawa i montaż urządzeń do bezinwazyjnego osuszania budynków nr sprawy: 16/2015/DZP/PN” 

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.),  

1.  składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w  

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.  

U. nr 50 poz. 331 z póź. zm.) 

Lp.   Nazwa podmiotu   

1.  

2. 

3.  

 
…………………dnia .................................  

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

                        

       (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji   

        Wykonawcy lub pełnomocnika) 
_______________________________________________________________________________  

 

 

 

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2  

pkt 5 ustawy.  

 

 
………………… dnia .................................  

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

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do SIWZ  

 

 

……………………. 

Pieczęć oferenta  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

dla przetargu nieograniczonego na „Dostawa i montaż urządzeń do bezinwazyjnego osuszania budynków  

nr sprawy: 16/2015/DZP/PN 

 

1. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław 

Śląski 

 

2. Dane wykonawcy 

Nazwa:  ............................................................................................  

Siedziba:  ............................................................................................  

Adres poczty elektronicznej:  ............................................................................................  

Numer telefonu:  ............................................................................................  

Numer faksu:  ............................................................................................  

Numer REGON:  ............................................................................................  

Numer NIP:  ............................................................................................  

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę …………………………… zł brutto  
 

słownie:......................................................................................................  

 
3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:  

1) zapoznałem się z  treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia nie wnosimy  żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za 

związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert,  

2) akceptuję w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia SIWZ,  

3) akceptuję bez zastrzeżeń ogólne warunki umowy załączone do SIWZ,  

4) gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ wraz z załącznikami  

5) oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia wynosi: od dnia podpisania umowy do 09.12.2015 r. 

 

6)  Okres bezpłatnego serwisu systemu (okres monitoringu i optymalizacji działania)   ………..  miesięcy. 

 

 

 

…………………… dnia……………….                                     …………………………  
(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  

                                                                                                                            do występowania w imieniu wykonawcy) 
 

 

 

 

                         

 

 

 

 



            

 

 Załącznik nr 5 do SIWZ  

 

INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE 

Dostawa i montaż urządzeń do bezinwazyjnego osuszania budynków  

nr sprawy: 16/2015/DZP/PN 

 

Nazwa Oferenta: ............................................................................................................  

 

Adres Oferenta: .............................................................................................................  

 

Numer telefonu: .............................................. faxu: .....................................................  

 

Zakres podwykonawstwa  

 

ogółem wartość  

nazwa i adres podwykonawcy*  

…………………. 

 

 

 

*W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1, w sytuacji której podmioty te będą równocześnie podwykonawcami, Zamawiający żąda podania przez 

Wykonawcę nazw firm podwykonawców 

 

 

 

 

……………………dnia .................................  

            .......................................................  
(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  

do występowania w imieniu wykonawcy) 
 

 Załącznik nr 6 do SIWZ  

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

pieczątka Oferenta  

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW Z  OSTATNICH 3 LAT 

Dostawa i montaż urządzeń do bezinwazyjnego osuszania budynków  

nr sprawy: 16/2015/DZP/PN 

 

  
Nazwa Wykonawcy : 

Dokładny adres : 

Nr telefonu/faksu : 

e-mail : 

 

1.  Zrealizowane w ciągu ostatnich trzech  lat dostawy o charakterze i wartości podobne do przedmiotu 

zamówienia zgodnie z SIWZ: ( min 2 dostawy ) 

 

Lp. 

 

Nazwa i lokalizacja  

        obiektu 

     Nazwa i adres 

    zamawiającego 

Wartość 

zamówienia  

Data 

wykonania 

 1               2             3        4        5 
     



     

     

     

 

 

 

  2. Spis załączonych dowodów poświadczających należyte wykonanie zamówienia: 

 

Lp. 

 

    Zamawiający 

   ( nazwa i adres) 

  Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia 

    

    

    

 

 

Uwaga:  

Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące  dostaw, określające, czy dostawy te zostały wykonane w 

sposób należyty.  

 

................................... dnia.............................  

                                                                                     .................................................................  
                                                                                                                     (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  

                                                                                                                          do występowania w imieniu wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         Załącznik nr 7 do SIWZ (nr sprawy 16/2015/DZP/PN) 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

UMOWA NR           /2015 

zawarta w dniu ………….. r. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc im. dr Alojzego 

Pawelca, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-21-80-171, REGON: 000297690, KRS 0000033408,                                           

w imieniu którego działa: 

-dr n. med. Norbert Prudel - Dyrektor                                         

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

a ….. 

zwanym  dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanych „Stronami”. 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu urządzeń do bezinwazyjnego osuszania budynków, określonych w 

ofercie wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.  

1. Działanie urządzeń do bezinwazyjnego osuszania murów budynków z wilgoci kapilarnej musi zapewniać 

jednoczesne osuszanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych obiektu oraz trwałe zabezpieczenie budynku przed 

ponownym zawilgoceniem:  

− doprowadzenie do osuszenia murów budynków z wilgoci kapilarnej do stanu powietrzno-suchego co najmniej do 

poziomu gruntu, a w przypadku pomieszczeń zagłębionych poniżej terenu co najmniej do dolnego poziomu 

skutecznej izolacji pionowej;  

− doprowadzenie do skutecznego usunięcia zawilgocenia spowodowanego kapilarnym podciąganiem wody w 

okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia odbioru zamontowanych urządzeń,  

− zabezpieczenie przed ponownym zawilgoceniem na skutek podciągania kapilarnego oraz podtrzymanie stanu 

suchego przez okres gwarancji t. j. pełnić funkcję poziomej izolacji przeciwwilgociowej co najmniej na poziomie 

otaczającego gruntu, a w przypadku pomieszczeń zagłębionych poniżej terenu co najmniej do dolnego poziomu 

skutecznej izolacji pionowej.  

2. Urządzenia do bezinwazyjnego osuszania murów budynków oraz ich działanie muszą spełniać następujące 

wymagania: 

 − urządzenie fabrycznie nowe, 

 − bezpieczne dla urządzeń elektronicznych znajdujących się w budynku,  

− bezpieczne dla użytkowników osuszanego budynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami i mogą być stosowane 

w budynkach w których przebywają ludzie   

− nie zagrażają konstrukcji budynków i nie zakłócają bieżącego użytkowania budynków,  

− działają niezależne od pór roku i warunków atmosferycznych,  

− nie powodują skażenia chemicznego murów,  

- nie wytwarzają smogu elektromagnetycznego 

− nie powodują przesuszenia murów.  

3. Urządzenia do bezinwazyjnego osuszania murów budynków musi posiadać aktualny atest higieniczny Państwowego 

Zakładu Higieny, lub dokument równoważny.  

4. Przed dostarczeniem i zamontowaniem urządzeń do bezinwazyjnego osuszania murów budynków, wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania pomiarów rzeczywistego poziomu zawilgocenia murów.  

Zapewnienie bezpłatnych badań laboratoryjnych określających wilgotność masową murów: 

- badanie wilgotności zgodne z wytycznymi WTA oraz normy Ö-Norm 3355-1 gwarantujące rzetelność pomiarów: 

pomiary wago-suszarkowe lub metodą karbidową 

Wykonanie diagnostycznych profili pionowych zawilgocenia w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych budynku:  

a) próbki pobierane na zewnątrz budynku w odstępie pionowym co 30 cm licząc od poziomu terenu wokół 

budynku, wysokość profilu wyznacza osiągnięcie strefy suchego muru 

b) próbki pobierane wewnątrz budynku w odstępie pionowym co 30 cm licząc od poziomu posadzki piwnicy i 

parteru, wysokość profilu wyznacza osiągnięcie strefy suchego muru 

c) górna granica profilu – zawartość wilgoci masowej (wagowej) w próbce poniżej 3% (strefa suchego muru) 



d) głębokość pobrania próbki min. 10-15 cm 

- ilość badań: nie mniej niż 5 profili pomiarowych w obiekcie – np. 3 profile w ścianach zewnętrznych budynku, 2 

profile w ścianach wewnętrznych budynku 

5. Wykonanie bezpłatnych badań diagnostycznych zasolenia ścian, określenie rodzaju i ilości soli 

6. Wykonanie bezpłatnej analizy stanu wilgotnościowego obiektu oraz bezpłatne opracowanie na podstawie 

wykonanych badań zaleceń dotyczących sposobu renowacji zawilgoconych ścian: technologia izolacji, technologia 

wypraw tynkarskich, technologia zabezpieczenia hydrofobowego itp. 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować zamawiającego o terminie i miejscu wykonywania pomiarów oraz 

przekazać zamawiającemu wyniki pomiarów w postaci pisemnego sprawozdania wraz z planem sytuacyjnym z 

zaznaczeniem punktów pomiaru z odpowiednią legendą, które będzie służyło jako bazowe w ocenie skuteczności 

działania zamontowanych urządzeń.  

7. Przed zamontowaniem urządzeń do bezinwazyjnego osuszania murów budynków, wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić zamawiającemu proponowane miejsca montażu urządzeń i uzyskać opinię zamawiającego w tym 

zakresie.  

8. W przypadku konieczności zasilenia montowanych urządzeń energią elektryczną, wykonanie na własny koszt 

niezbędnej instalacji elektrycznej wraz z koniecznymi badaniami przeprowadzonymi przez elektryka ze stosownymi 

uprawnieniami, niezbędnymi dla oddania do użytku tej instalacji; instalacja musi być podłączona do instalacji 

elektrycznej obsługującej część wspólną budynków.  

9. Po zamontowaniu urządzeń wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu plan sytuacyjny 

określającego miejsce(a) zamontowanego urządzenia (urządzeń) oraz zasięg ich oddziaływania na mury.  

10. W przypadku gdy oferowane urządzenia wymagają obsługi przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest 

przeprowadzić szkolenie osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie niezbędnym do właściwego 

funkcjonowania zamontowanych urządzeń.  

11.  Zamawiający zaleca, aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obiektów, w których mają 

być zamontowane urządzenia osuszające ściany w celu oceny stanu faktycznego budynku oraz przyszłego terenu 

objętego niniejszym zamówieniem celem sprawdzenia miejsca i warunków związanych z wykonaniem usług 

będących przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania 

oferty oraz należytego wykonania zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi 

samodzielnie każdy wykonawca.  

12. Przedmiot zamówienia należy wykonywać w sposób minimalizujący utrudnienia dla Szpitala. Wykonawca 

uzgodni z użytkownikiem pomieszczeń w którym mają być zamontowane urządzenia termin i miejsce ich 

usytuowania. 

13. Zastosowane urządzenia nie mogą generować kosztów eksploatacyjnych w trakcie okresu użytkowania (tj. pobór 

energii elektrycznej itp.) 

§ 2 TERMIN REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 09.12.2015 r. 

2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru przez zamawiającego. W 

przypadku nie odebrania przez zamawiającego przedmiotu umowy uznaje się, że termin wykonania przedmiotu umowy 

określony w ust. 1 nie został dotrzymany.  

§ 3 PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć prace określone umową podwykonawcom.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wyboru podwykonawców, których doświadczenie i pozycja na rynku dają gwarancję 

prawidłowego wykonania powierzonych zadań.  

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, 

którym wykonanie zobowiązania powierzy, jak za własne działanie lub zaniechanie. 4. Wynagrodzenie należne 

podwykonawcom wypłaca wykonawca.  

§ 4 WYNAGRODZENIE 



1. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………………… zł 

brutto, słownie: ……………………………….…………… złotych.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega zmianie w czasie 

trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.  

 

§ 5 ROZLICZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie rozliczone po wykonaniu 

przedmiotu umowy, na podstawie jednej faktury VAT. 

2. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury, po podpisaniu przez zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu 

umowy.  

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury prawidłowo doręczonej zamawiającemu, w terminie 30 dni licząc od daty 

jej doręczenia do siedziby zamawiającego. 

4. Zapłatę, o której mowa w ust. 5, uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 

5. Zapłata należności z tytułu wystawionej przez wykonawcę faktury, będzie dokonana przez zamawiającego przelewem 

na rachunek bankowy podany w fakturze.  

§ 6 ODBIORY 

1. Wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem. 

Dopuszcza sie zawiadomienie w formie faksu na nr………….. 

2. Odbiór wykonania usługi nastąpi, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez każdą ze stron. Obowiązek 

sporządzenia protokołów odbioru spoczywa na wykonawcy.  

3. W razie stwierdzenia wad lub braków w przedmiocie odbioru, zamawiający wstrzyma się z odbiorem aż do ich 

usunięcia przez wykonawcę.  

4. Podczas odbioru wykonawca przekaże zamawiającemu sporządzone w języku polskim dokumenty gwarancyjne na 

dostarczone urządzenia oraz instrukcję użytkowania urządzenia - 1 egz. dla każdego urządzenia.  

5. Prawo własności urządzeń przechodzi na zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru.  

6. Jeżeli wykonawca nie przekaże zamawiającemu w dniu odbioru dokumentów, o których mowa w ust. 4, w takim 

przypadku zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy. 

7. Protokół, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do wystawienia faktury za przedmiot umowy. 8. Osobami 

upoważnionymi ze strony zamawiającego do koordynowania bieżących uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy i jego odbioru są:............................  

9. Osobami upoważnionymi ze strony wykonawcy do koordynowania bieżących uzgodnień w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy i jego odbioru są:............................................  

10. Zmiana osób upoważnionych ze strony wykonawcy i zamawiającego wymaga formy pisemnej jednakże nie stanowi 

zmiany umowy i nie wymaga jej aneksu.  

§ 7 GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wymagany okres gwarancji: Utrzymanie budynku w stanie osuszonym przez minimum 20 lat od daty montażu 

urządzeń. 

2. Gwarancja efektu osuszenia murów z wilgoci kapilarnej w 3 letnim okresie osuszania zabezpieczona finansowo – 

zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego tj. 100% wartości wynagrodzenia określonego w §4 ust.1 w 

przypadku braku efektu osuszenia.  

3. Minimalny zakres czynności wykonywanych w 3-letnim okresie gwarancyjnym: 

a) Badania startowe wilgoci masowej w dniu montażu urządzeń osuszających, badania zasolenia, wykazanie wyników 

pomiarów wilgoci masowej w poszczególnych profilach w protokole pomiarów wilgoci, przygotowanie zaleceń 

dotyczących renowacji ścian 

b) Badanie kontrolne przebiegu osuszania w wykonaniem porównawczym pomiarów wilgoci masowej w miejscach 

określonych w trakcie badań startowych, uzupełnienie protokołu pomiarów wilgoci, analiza wyników pomiarów – 

termin 12 miesięcy od daty montażu urządzeń 

c) Badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem porównawczych pomiarów wilgoci masowej w miejscach 

określonych w trakcie badań startowych, uzupełnienie protokołu pomiarów wilgoci, analiza wyników pomiarów – 

termin 24 miesiące od daty montażu urządzeń 

d) Badania gwarancyjne przebiegu osuszania z wykonaniem porównawczych pomiarów wilgoci masowej w miejscach 

określonych w trakcie badań startowych, uzupełnienie protokołu pomiarów wilgoci, potwierdzenie osuszania murów 

wewnętrznych i zewnętrznych w czasie przewidzianym umową – termin 36 miesięcy od daty montażu urządzeń  

§ 8  

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:  

a) za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto,  



b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczające 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 

ust. 1 umowy, w wysokości 50 zł, za każdy dzień opóźnienia,  

c) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczające 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 

umowy, w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,  

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub w przeprowadzeniu badań wilgotności murów, 

w wysokości 500 zł, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,  

e) za odstąpienie zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca, w wysokości 20 

% wynagrodzenia umownego brutto,  

f) za odstąpienie wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia 

umownego brutto, 

2. Strona zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w terminie 21 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W 

przypadku uchybienia przez wykonawcę temu terminowi, zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty 

obciążeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.  

3. Należności z tytułu kar umownych zamawiający może potrącić z faktury wystawionej przez wykonawcę, na co 

wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli powstała szkoda przewyższy 

wysokość kar umownych.  

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2. Poza postanowieniami ust. 1 oraz przypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu cywilnego zamawiający 

może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach: a) wykonawca opóźnia się w 

wykonaniu przedmiotu najmniej 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 2, 

b) wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z warunkami umownymi. 

c) dostarczone urządzenia nie doprowadziły do skutecznego usunięcia zawilgocenia spowodowanego kapilarnym 

podciąganiem wody w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia odbioru zamontowanych urządzeń – potwierdzone 

wynikiem przeprowadzonych badań wilgotności murów w tych samych miejscach co przed zamontowaniem urządzeń 

do osuszania oraz w sposób taki sam, jak w badaniach wykonanych przed zamontowaniem urządzeń.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:  

a) zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania,  

b) zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru.  

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia poprzez 

pisemne oświadczenie wysłane wykonawcy listem poleconym.  

 

§ 10 ZMIANA UMOWY 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do 

umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.                                       

2. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy 

w następującym zakresie: 

a) gdy będzie to zmiana na korzyść Zamawiającego 

b) wydłużenia terminu gwarancji 

c) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danej części przedmiotu umowy lub zmiany 

technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa bez zmiany 

wynagrodzenia (ceny)  

d) zmiany wymagań opisanych w Umowie, w tym SIWZ i ofercie, jeżeli zmiana taka wynika z okoliczności nie 

leżących po stronie Wykonawcy a stwierdzonych w toku wykonywania umowy 

e) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów 

f) gdy wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu 

produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową 

g) gdy nastąpi zmiana umowy o dofinansowanie Zamawiającego z Województwem Śląskim w szczególności w zakresie 

przedłużenia terminu. 

3. W przypadku wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem o zmianę postanowień zawartej Umowy, zobowiązany jest on 

do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni 

od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.  

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.  

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 



1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody, które spowodował zamawiającemu lub osobom 

trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, a w szczególności wskutek wadliwego montażu urządzeń.  

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego dokonać żadnej cesji praw, w tym wierzytelności 

związanych z realizacją niniejszej umowy.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, strony 

oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA 

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY:  

1. Oferta wykonawcy.  

2. Karta gwarancyjna. 

 

 
Wzór dokumentu gwarancyjnego - załącznik Nr 1 do umowy Nr ............  

Gwarancja skuteczności systemu osuszania oraz podtrzymywania stanu suchego  

I. Numer seryjny urządzenia: ......................................................................................  

II. Wykonawca:........................................................................................ gwarantuje skuteczność działania systemu 

osuszania murów w obiekcie: WSCP ul. Bracka 13, Wodzisław Śląski 

III. Gwarancja niezawodności systemu oraz warunki gwarancji Wykonawca gwarantuje niezawodność działania 

systemu osuszania murów przez kolejne 20 lat, licząc od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia stwierdzającego osiągnięty poziom osuszenia murów budynku, pod warunkiem 

przestrzegania przez Zamawiającego wszystkich wymogów zawartych w instrukcji obsługi systemu.  

Gwarancja efektu osuszenia murów z wilgoci kapilarnej w 3 letnim okresie osuszania zabezpieczona finansowo – 

zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego tj. 100% wartości wynagrodzenia określonego w umowie w 

przypadku braku efektu osuszenia.  

Realizacja wskazań umieszczonych na liście zaleceń ma zasadnicze znaczenie dla niezakłóconego przebiegu procesu 

osuszania. W wyniku czynności serwisowych oraz w sytuacji uzasadnionej warunkami techniczno – 

eksploatacyjnymi (powstanie innych niż podciąganie kapilarne przyczyn zawilgocenia, zmian konstrukcyjnych lub 

modernizacji infrastruktury) dopuszcza się weryfikację listy zaleceń, celem eliminacji czynnika mogącego 

negatywnie oddziaływać na przebieg procesu osuszania. Sytuacje takie Zamawiający powinien niezwłocznie 

zgłaszać Wykonawcy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia pracy systemu spowodowane 

zjawiskami nagłymi połączonymi z zalaniem budynku na skutek awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej, zalewania 

muru wodą opadową lub gwałtownego przedostania się wody z zewnątrz np. w związku z powodzią, podtopieniem, 

podniesieniem się wód gruntowych. Sytuacje takie winny być niezwłocznie zgłoszone Wykonawcy, który dokona 

awaryjnego przeglądu serwisowego.  

Z tytułu udzielonej gwarancji Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami umowy przysługiwać będą następujące 

uprawnienia:  

1) żądanie od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad fizycznych zainstalowanych urządzeń, ujawnionych w okresie 

objętym gwarancją oraz wymiany urządzenia, jeżeli wady nie dadzą się usunąć z przyczyn tkwiących w tych 

urządzeniach, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

2) żądanie od Wykonawcy bezpłatnego zabezpieczenia osuszonych murów przed ponownym zawilgoceniem na 

skutek kapilarnego podciągania wilgoci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

3) prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli żądania określone w pkt. 1 – 2, nie zostaną przez Wykonawcę wypełnione,  

4) prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli pomimo wypełnienia przez Wykonawcę żądań określonych w pkt. 1 – 2 i 

przestrzegania przez Zamawiającego wszystkich wymogów zawartych w instrukcji obsługi systemu oraz 

przeprowadzenia działań zgodnie ze wskazówkami zawartymi w liście zaleceń, zawilgocenie obiektu spowodowane 

podciąganiem kapilarnym nie zostanie podtrzymane na poziomie stwierdzonym w protokole odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia. Naruszenie przez Zamawiającego wymogów instrukcji obsługi systemu oraz wskazań 



umieszczonych na liście zaleceń, może całkowicie uniemożliwić funkcjonowanie systemu oraz spowodować utratę 

uprawnień gwarancyjnych.  

 
Wykonawca: ----------------------------------------  
data podpis 

 

 
Zamawiający:  

Potwierdzam otrzymanie egzemplarza gwarancji.  

Warunki gwarancji zostały mi wyjaśnione.  

----------------------------------------  
data podpis  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 8 do SIWZ -16/2015/DZP/PN 

Dostawa i montaż urządzeń do bezinwazyjnego osuszania budynków  

 
1. Działanie urządzeń do bezinwazyjnego osuszania murów budynków z wilgoci kapilarnej musi zapewniać 

jednoczesne osuszanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych obiektu oraz trwałe zabezpieczenie budynku przed 

ponownym zawilgoceniem:  

− doprowadzenie do osuszenia murów budynków z wilgoci kapilarnej do stanu powietrzno-suchego co najmniej do 

poziomu gruntu, a w przypadku pomieszczeń zagłębionych poniżej terenu co najmniej do dolnego poziomu 

skutecznej izolacji pionowej;  

− doprowadzenie do skutecznego usunięcia zawilgocenia spowodowanego kapilarnym podciąganiem wody w 

okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia odbioru zamontowanych urządzeń,  

− zabezpieczenie przed ponownym zawilgoceniem na skutek podciągania kapilarnego oraz podtrzymanie stanu 

suchego przez okres gwarancji t. j. pełnić funkcję poziomej izolacji przeciwwilgociowej co najmniej na poziomie 

otaczającego gruntu, a w przypadku pomieszczeń zagłębionych poniżej terenu co najmniej do dolnego poziomu 

skutecznej izolacji pionowej.  

2. Urządzenia do bezinwazyjnego osuszania murów budynków oraz ich działanie muszą spełniać następujące 

wymagania: 

 − urządzenie fabrycznie nowe, 

 − bezpieczne dla urządzeń elektronicznych znajdujących się w budynku,  

− bezpieczne dla użytkowników osuszanego budynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami i mogą być stosowane 

w budynkach w których przebywają ludzie   

− nie zagrażają konstrukcji budynków i nie zakłócają bieżącego użytkowania budynków,  

− działają niezależne od pór roku i warunków atmosferycznych,  

− nie powodują skażenia chemicznego murów,  

- nie wytwarzają smogu elektromagnetycznego  

− nie powodują przesuszenia murów.  

3. Urządzenia do bezinwazyjnego osuszania murów budynków musi posiadać aktualny atest higieniczny Państwowego 

Zakładu Higieny, lub dokument równoważny.  

4. Przed dostarczeniem i zamontowaniem urządzeń do bezinwazyjnego osuszania murów budynków, wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania pomiarów rzeczywistego poziomu zawilgocenia murów.  

Zapewnienie bezpłatnych badań laboratoryjnych określających wilgotność masową murów: 

- badanie wilgotności zgodne z wytycznymi WTA oraz normy Ö-Norm 3355-1 gwarantujące rzetelność pomiarów: 

pomiary wago-suszarkowe lub metodą karbidową 

Wykonanie diagnostycznych profili pionowych zawilgocenia w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych budynku:  

a) próbki pobierane na zewnątrz budynku w odstępie pionowym co 30 cm licząc od poziomu terenu wokół 

budynku, wysokość profilu wyznacza osiągnięcie strefy suchego muru 

b) próbki pobierane wewnątrz budynku w odstępie pionowym co 30 cm licząc od poziomu posadzki piwnicy i 

parteru, wysokość profilu wyznacza osiągnięcie strefy suchego muru 

c) górna granica profilu – zawartość wilgoci masowej (wagowej) w próbce poniżej 3% (strefa suchego muru) 

d) głębokość pobrania próbki min. 10-15 cm 

- ilość badań: nie mniej niż 5 profili pomiarowych w obiekcie – np. 3 profile w ścianach zewnętrznych 

budynku, 2 profile w ścianach wewnętrznych budynku 

5. Wykonanie bezpłatnych badań diagnostycznych zasolenia ścian, określenie rodzaju i ilości soli 

6. Wykonanie bezpłatnej analizy stanu wilgotnościowego obiektu oraz bezpłatne opracowanie na podstawie wykonanych 

badań zaleceń dotyczących sposobu renowacji zawilgoconych ścian: technologia izolacji, technologia wypraw 

tynkarskich, technologia zabezpieczenia hydrofobowego itp. 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować zamawiającego o terminie i miejscu wykonywania pomiarów oraz 

przekazać zamawiającemu wyniki pomiarów w postaci pisemnego sprawozdania wraz z planem sytuacyjnym z 

zaznaczeniem punktów pomiaru z odpowiednią legendą, które będzie służyło jako bazowe w ocenie skuteczności 

działania zamontowanych urządzeń.  



7. Przed zamontowaniem urządzeń do bezinwazyjnego osuszania murów budynków, wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić zamawiającemu proponowane miejsca montażu urządzeń i uzyskać opinię zamawiającego w tym zakresie.  

8. W przypadku konieczności zasilenia montowanych urządzeń energią elektryczną, wykonanie na własny koszt 

niezbędnej instalacji elektrycznej wraz z koniecznymi badaniami przeprowadzonymi przez elektryka ze stosownymi 

uprawnieniami, niezbędnymi dla oddania do użytku tej instalacji; instalacja musi być podłączona do instalacji 

elektrycznej obsługującej część wspólną budynków.  

9. Po zamontowaniu urządzeń wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu plan sytuacyjny określającego 

miejsce(a) zamontowanego urządzenia (urządzeń) oraz zasięg ich oddziaływania na mury.  

10. W przypadku gdy oferowane urządzenia wymagają obsługi przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest 

przeprowadzić szkolenie osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie niezbędnym do właściwego funkcjonowania 

zamontowanych urządzeń.  

11.  Zamawiający zaleca, aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obiektów, w których mają być 

zamontowane urządzenia osuszające ściany w celu oceny stanu faktycznego budynku oraz przyszłego terenu objętego 

niniejszym zamówieniem celem sprawdzenia miejsca i warunków związanych z wykonaniem usług będących 

przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz 

należytego wykonania zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy 

wykonawca.  

12. Przedmiot zamówienia należy wykonywać w sposób minimalizujący utrudnienia dla Szpitala. Wykonawca uzgodni z 

użytkownikiem pomieszczeń w którym mają być zamontowane urządzenia termin i miejsce ich usytuowania. 

13. Zastosowane urządzenia nie mogą generować kosztów eksploatacyjnych w trakcie okresu użytkowania (tj. pobór 

energii elektrycznej itp.) 

Gwarancja jakości i pozostałe wymagania:  

1. Wymagany okres gwarancji: Utrzymanie budynku w stanie osuszonym przez minimum 20 lat od daty przekazania 

urządzeń. 

Gwarancja efektu osuszenia murów z wilgoci kapilarnej w 3 letnim okresie osuszania zabezpieczona finansowo – 

zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego tj. 100% wartości wynagrodzenia określonego w umowie w 

przypadku braku efektu osuszenia.  

2. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis systemu przez min. 3 lata lub przez okres wskazany w ofercie (okres 

monitoringu i optymalizacji działania)  

3. Minimalny zakres czynności wykonywanych w 3-letnim okresie gwarancyjnym: 

a. Badania startowe wilgoci masowej w dniu montażu urządzeń osuszających, badania zasolenia, wykazanie 

wyników pomiarów wilgoci masowej w poszczególnych profilach w protokole pomiarów wilgoci, 

przygotowanie zaleceń dotyczących renowacji ścian 

b. Badanie kontrolne przebiegu osuszania w wykonaniem porównawczym pomiarów wilgoci masowej w miejscach 

określonych w trakcie badań startowych, uzupełnienie protokołu pomiarów wilgoci, analiza wyników pomiarów 

– termin 12 miesięcy od daty montażu urządzeń 

c. Badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem porównawczych pomiarów wilgoci masowej w miejscach 

określonych w trakcie badań startowych, uzupełnienie protokołu pomiarów wilgoci, analiza wyników pomiarów 

– termin 24 miesiące od daty montażu urządzeń 

d. Badania gwarancyjne przebiegu osuszania z wykonaniem porównawczych pomiarów wilgoci masowej w 

miejscach określonych w trakcie badań startowych, uzupełnienie protokołu pomiarów wilgoci, potwierdzenie 

osuszania murów wewnętrznych i zewnętrznych w czasie przewidzianym umową – termin 36 miesięcy od daty 

montażu urządzeń  


