
 
 

Postępowanie 1-MS-PP-2021 Usługa mycia okien z możliwością wykorzystania technik alpinistycznych 
 
Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego       

Oświadczenie 
Wykonawca: 

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

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

świadczący dla  

MegaSerwis sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni, ul. Zgorzelecka 4, 59-920 Bogatynia, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, 
IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000455358, Kapitał Zakładowy: 2.100.000,00 zł 
(w całości opłacony), NIP 615-204-28-75, REGON: 022055432, BDO 000043692, 
zwanym Zamawiającym  
usługę mycia okien z możliwością wykorzystania technik alpinistycznych zgodnie z Umową 
nr...............................z dn. ………............ 2021r., której szczegółowy zakres prac określa Szczegółowy 
Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do Umowy), stanowiący integralną część Umowy, 
 
oświadcza: 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconego przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, normami państwowymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami  w sprawie prac 
alpinistycznych (wysokościowych). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zleconego przedmiotu umowy przy użyciu sprzętu 
alpinistycznego spełniającego wszelkie parametry wytrzymałościowe i posiadającego atesty 
jakościowe. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć właściwe warunki BHP i Ppoż. w trakcie realizacji Umowy, 
w tym przed przystąpieniem do prac, przeszkolić osoby, z których pomocą usługę wykonuje, jak 
również osoby, którym wykonanie usługi powierza w zakresie bhp i p.poż. 

4. Wykonawca niezależnie od rodzaju prac prowadzonych na wysokości zobowiązany jest wyznaczyć 
i w sposób trwały oznakować strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadania 
z wysokości narzędzi i materiałów.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób niestwarzający zagrożenia 
dla osób postronnych, poprzez rzetelne zabezpieczenie miejsca wykonywanej Usługi (pracy). 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac wymagających użycia technik alpinistycznych 
i prowadzonych na wysokości przez osoby do tego uprawnione, posiadające wymagane prawem 
zezwolenia i przeszkolenia oraz posiadające odpowiednie predyspozycje zdrowotne, potwierdzone 
orzeczeniem lekarza medycyny pracy, które to dokumenty Wykonawca udostępni Zamawiającemu 
przed wykonaniem usługi. 

7. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli 
realizowanych prac oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówienia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do nadzorowania czynności wykonywanych przez osoby, z których 
pomocą usługę wykonuje, jak również osoby, którym wykonanie usługi powierza.  

………..……………….., dn. ……………….………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

                         Data i podpis Wykonawcy 


