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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH
WARUNKÓW
ZA M Ó WI E N IA
zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych pn.:
PRZEBUDOWA NA FONTANNĘ ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO
PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE

Szczecin, dnia 18 marca 2019 r.

Nr postępowania: ZP/1/3/DA/MTIK-ZS
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I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
ul. Niemierzyńska 18A, 71– 441 Szczecin
Tel. 91 45 99 201, Fax: (91) 4 23 01 11
Adres strony internetowej: www.muzeumtechniki.eu
Adres e-mail: biuro@muzeumtechniki.eu
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Trybem udzielenia zamówienia jest tryb „przetarg nieograniczony” – art. 39-46 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej
w dalszej części „ustawą Pzp”.
2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące
robót budowlanych.
3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie, dotyczące zamówień o wartości poniżej
5 350 000 EURO.
4. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
Do spraw nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy
zbiornika przeciwpożarowego przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie na element
przestrzenny z fontanną.
2. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Niemierzyńskiej, na działkach nr 2/7 i 18dr
(przyłącza) obręb 1002.
Działka gruntu 2/7 stanowi przedmiot użyczenia na rzecz Zamawiającego za wyjątkiem
obszaru 16 m2, ograniczonego istniejącym ogrodzeniem, który jest przedmiotem
użytkowania przez Polski Związek Działkowców – Rodzinne Ogrody Działkowe
„Niemierzyn”.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres robót:
1) Usunięcie wody ze zbiornika przeciwpożarowego wraz z dokonaniem koniecznych
uzgodnień i ewentualnych opłat na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących
gospodarki ściekowej.
2) Całkowita rozbiórka istniejącego zbiornika p.poż. łącznie z dnem.
3) Wykonanie muru oporowego w rejonie skarpy ogrodów działkowych wraz z robotami
ziemnymi obejmującymi wyrównanie skarpy po stronie ogrodów do poziomu drogi
wewnętrznej sąsiadującej z terenem inwestycji, jednak nie wyżej niż 1,10m od korony
muru.
4) Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej.
5) Wykonanie liniowej fontanny wraz z podziemnymi pomieszczeniami:
 podłużna niecka z betonu hydrotechnicznego przykryta pomostami z kraty
pomostowej,
 podziemne pomieszczenia techniczne,
 zbiornik wstępny,
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4.

5.

6.

7.

8.

fontanna liniowa: 23 dysze zintegrowane z reflektorami LED RGB wyposażone w
zawory sterowane sygnałem DMX, zasilane 2 pompami zasilającymi dysze wodne
(zgodnie rysunkiem nr 1 pn. „Schemat układu technologicznego fontanny”
dokumentacji projektowej TOM 7 Technologia fontanny),,
 technologia obiegu i uzdatniania wody wraz ze wszystkimi urządzeniami,
 wentylacja mechaniczna pomieszczeń podziemnych,
 instalacje elektryczne i AKPiA wraz z urządzeniami sterującymi i osprzętem oraz
modułem GSM. (Zawarcie umowy z operatorem GSM pozostaje po stronie
Zamawiającego),
6) Zagospodarowanie terenu – nawierzchnia placu wokół fontanny oraz elementy małej
architektury (2 ławy-siedziska, logotyp Muzeum, 6 stojaków rowerowych, 2 kosze na
odpadki),
7) Budowa linii kablowej nn, zasilającej tablicę główną, montaż tablicy głównej, montaż
przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw oświetleniowych, montaż instalacji
wyrównawczej, wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu.
Szczegółowy opis robót budowlanych objętych zamówieniem został zawarty w
dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
Dodatkowe informacje do dokumentacji projektowej:
 w dokumentacji branży elektrycznej rys. 4 i 6 podgrzewacz wody został błędnie opisany
jako pojemnościowy, należy przyjąć przepływowy podgrzewacz wody,
 użyte w dokumentacji nazwy własne materiałów lub urządzeń, bądź nazw ich
producentów mają jedynie charakter przykładowy i dopuszczone jest składanie ofert
zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie minimalne
wymagania techniczne i funkcjonalne opisane w dokumentacji projektowej oraz
niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.
Wszelkie prace ziemne związane z realizacją zakresu br. sanitarnej (niezależnie od
lokalizacji) Wykonawca wykonywać będzie z zagęszczeniem gruntu zasypowego do
Is=1,00. Wyjątek stanowi bezpośrednia warstwa ochronna rurociągów i kanałów gdzie
uwzględnić należy stopień zagęszczenia na poziomie Is=0,95.
Całość robót jest objęta decyzją o pozwoleniu na budowę nr 1114/15 z dnia 14 sierpnia
2015 r. oraz decyzją z dnia 22 sierpnia 2019 r. o przeniesieniu pozwolenia na budowę na
rzecz Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.
Przedmiot zamówienia obejnuje również wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej
zgodnie z wydanymi warunkami ZWiK Sp z o.o. i ujętym w Pozwoleniu na Budowę
Planem Zagospodarowania Terenu oraz aktualnym opracowaniem ZWiK Sp. z o. o. w
Szczecinie pt. „Wytyczne do projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych wraz z przyłączami”. Zamawiający dopuszcza wykonanie przyłącza z
zastosowaniem technologii innej niż wynika z założeń dokumentacji projektowej
(przecisk). Niezależnie od wybranej technologii Wykonawca we własnym zakresie dokona
wszelkich uzgodnień i sporządzi dokumentację niezbędną do wykonania przyłącza
kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamówieniem objęty jest
pełny zakres prac i czynności niezbędnych do wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej.
Kody CPV
45000000-7
Roboty budowlane
45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291-4
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45262210-6
Fundamentowanie
45400000-1
Roboty wykończeniowe obiektów budowlanych
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9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

45232460-4
Roboty sanitarne
45300000-0
Roboty instalacyjne w budynkach
45332000-3
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne
Wykonawca ma obowiązek wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej.
Zamawiający zaznacza, że załączone przedmiary robót mają wyłącznie charakter
pomocniczy i orientacyjny, a podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny oferty jest
dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych (STWiOR).
Błąd lub pominięcie jakiegoś elementu robót w załączonych przedmiarach nie będą
stanowiły podstawy dla roszczeń finansowych Wykonawcy.
Wykonawca zorganizuje na własny koszt, a po zakończeniu prac zlikwiduje, plac budowy i
doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem
terenów przyległych i dróg dojazdowych. W szczególności Wykonawca w miarę
możliwości zorganizuje plac budowy tak, aby nie utrudniać dostępu na teren ogrodów
działkowych, a w razie konieczności zamknięcia, uszkodzenia, lub częściowej rozbiórki
dojścia na teren ogrodów dokona jego pełnego odtworzenia w stanie niepogorszonym.
Wykonawca na własny koszt zapewni dostawę mediów na plac budowy.
Zamawiający informuje o możliwości zapewnienia przez niego mediów w postaci zimnej
wody oraz energii elektrycznej. Wykonawca wykona podłączenie na własny koszt i będzie
pokrywał koszty zużycia mediów na podstawie wskazań podliczników.
Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o
odpadach, to jest wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały zostaną przetworzone,
unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób przyjazny środowisku.
Wszelkie prace prowadzone przy granicy działki, a w szczególności prace ziemne, w
ramach realizacji muru oporowego muszą być prowadzone w porozumieniu z Zarządem
Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Niemierzyn’.
Z uwagi na konieczność zachowania stabilności skarpy zaleca się prowadzenie prac
związanych z wykonaniem muru oporowego odcinkowo zgodnie z dylatacjami.
Wykonawca jest zobowiązany do poszanowania w miarę możliwości infrastruktury i
nasadzeń oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie ROD „Niemierzyn” za
wyjątkiem tych, których rozbiórkę przewiduje zakres robót, to jest:
 ogrodzenie na granicy działki 2/7,
 nasadzenia na terenie objętym robotami związanymi z wyrównaniem skarpy.
Teren należący do Rodzinnych Ogrodów Działkowych, na którym realizowane będą
roboty zostanie przekazany Wykonawcy protokołem przekazania terenu.
Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia
szczegółowej dokumentacji fotograficznej tego terenu i przekazania jej Zamawiającemu w
wersji elektronicznej i papierowej.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Rodzinnych Ogrodów
Działkowych w trakcie realizacji robót.
Wykonawca będzie realizował prace zajmując na możliwie najkrótszy czas przejście na
teren ogrodów działkowych znajdujące się przy północno-wschodniej granicy działki. Po
zakończeniu prac dokona możliwie jak najszybszego odtworzenia i udostępnienia
przejścia.
Z uwagi na konieczność szczegółowego uzgodnienia z Zarządem Rodzinnych Ogrodów
Działkowych terminu zajęcia terenu należącego do ROD Wykonawca określi terminy
rozpoczęcia i zakończenia robót na tym terenie oraz przekazania terenu użytkownikowi
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(ROD). Wszelkie koszty, w tym kary umowne, jakie Zamawiający zmuszony będzie
ponieść w wyniku przekroczenia określonych terminów, w tym w szczególności terminu
zakończenia realizacji robót i przekazania terenu obciążą Wykonawcę.
22. Po zakończeniu realizacji Zamówienia Wykonawca sporządzi dodatkowy egzemplarz
dokumentacji powykonawczej dotyczący zakresu robót wykonanych na terenie ogrodów
działkowych w celu przekazania jej Zarządowi ROD.
23. Wykonawca zapewni dojazd na plac budowy oraz będzie prowadził roboty i dostawy
materiałów w sposób nie utrudniający dojazdu i normalnego funkcjonowania Muzeum
Techniki i Komunikacji.
24. Zamawiający informuje, że w pierwszej połowie 2020 r. na jego terenie rozpocznie się
realizacja inwestycji polegającej na przebudowie kamienicy przy ulicy Niemierzyńskiej i
budowie łącznika. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić tę okoliczność w organizacji
robót.
25. Postanowienia ogólne:
1) Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z
realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również
związane z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu budowy oraz inne
koszty towarzyszące np.: robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania
zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z
warunków uzgodnień i koszty uzyskania niezbędnych decyzji.
2) Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie
stosownego jego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i
formalnych związanych z realizacją zamówienia.
3) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy. Rady budowy będą
odbywać się w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie w siedzibie
Zamawiającego. Na spotkaniu przekazywane będą informacje o stanie zaawansowania
robót i rozstrzygane bieżące zagadnienia.
4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych
pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP.
5) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego
pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała
lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu
umowy, w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny.
6) Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową i utrzymanie porządku na
terenie budowy.
7) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną i geologiczną dla realizacji zadania.
8) Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji.
Termin gwarancji podlega ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
9) W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w
organizowanych przeglądach obiektu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia
usterek.
10) Jeżeli Wykonawca składając ofertę, celem uzyskania punktów w ramach kryteriów
oceny ofert, zaproponuje świadczenie obsługi serwisowej fontanny, to zobowiązany
będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego na swój koszt kompletną obsługę serwisową
obejmującą:
 założenie i prowadzenie dokumentacji serwisowej fontanny oraz poszczególnych
urządzeń,
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26.

27.

28.
1)

 przeprowadzenie koniecznych przeglądów całości fontanny wraz z czyszczeniem
filtrów oraz przeglądów zamontowanych urządzeń z częstotliwością wynikającą z
dokumentów odbiorowych oraz specyfikacji technicznych urządzeń,
 cotygodniową kontrolę instalacji oraz ewentualne uzupełnianie środków
uzdatniania wody, w tym dostawę środków chemicznych,
 wykonywanie napraw i usuwanie awarii,
 zapewnienie osoby – koordynatora serwisu, który oprócz wyznaczonego
pracownika Zamawiającego będzie odbiorcą sygnałów zdalnego powiadamiania
przez system o niskim stanie płynów do korekty PH i dezynfekcji wody oraz o
stanach alarmowych: awarii pomp i zalaniu pomieszczenia.
Po zakończeniu obsługi serwisowej fontanny Wykonawca przekaże Zamawiającemu,
bądź przyszłemu Zarządcy fontanny kompletną dokumentację serwisową oraz dane
kontaktowe osób wykonujących obsługę serwisową fontanny i urządzeń.
Świadczenie obsługi serwisowej fontanny stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Zamawiający wskazuje, iż ewentualne użycie w SIWZ przykładów nazw własnych
produktów bądź producentów dotyczące określonych elementów, materiałów, urządzeń
itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert
zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie minimalne
wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając
stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Ponadto, jeżeli zastosowanie rozwiązań
równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w
dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania
dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i
uzyskania jej akceptacji przez autora projektu i inwestora oraz o ile to niezbędne
uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich
instytucji, podmiotów i organów administracyjnych.
Zamawiający wskazuje, iż ewentualne użycie w SIWZ przykładów patentów,
pochodzenia, norm, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub
systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy
Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji o której
mowa w ust. 4, pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wymaga:
aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę
wszystkie osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności tj.
prace budowlane ręcznie lub przy zastosowaniu maszyn i narzędzi budowlanych pod
kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub
Podwykonawcę – polegające w szczególności na wykonywaniu:
- robót rozbiórkowych,
- robót ziemnych,
- robót ciesielskich,
- robót zbrojarskich,
- betonowania,
- robót wykończeniowych,
- montażu instalacji i urządzeń sanitarnych,
- montażu instalacji i urządzeń elektrycznych,
- montażu elementów małej architektury,
- prac pomocniczych i porządkowych.
Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie osób wykonujących bezpośrednio ww. prace. Nie
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dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac przez inne osoby. 1
2) zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji
zamówienia.
3) Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania
przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje
z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały we wzorze
Umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 7 miesięcy licząc
od dnia podpisania umowy.
V.

WARUNKI UDZIAŁU
WYKLUCZENIA

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ

PODSTAWY

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
3.1) Doświadczenie Wykonawcy
Minimalny poziom zdolności:
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum 1
robotę budowlaną polegające na budowie lub przebudowie fontanny wyposażonej w
co najmniej 5 dysz wodnych i automatyczny system sterowania.

-

Uwaga:
Pojęcie „budowa”i „przebudowa”, należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w
ustawie Prawo budowlane.
W przypadku gdy wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. w ramach Konsorcjum,
Zamawiający będzie weryfikował rzeczywisty (faktyczny i realny) udział tego
wykonawcy w realizacji prac (zadań) objętych tym zamówieniem.

3.2) Osoby skierowane do realizacji zamówienia.

1

zob. opinia Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącą art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w której wskazano, iż „czynności wykonywane przez
kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu
Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym
rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują”.
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Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie
dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, spełniającymi minimalne
warunki w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych jak poniżej:
3.2.1) Kierownik budowy - minimum jedna (1) osoba posiadającą:
a) uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez
ograniczeń.
b) co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień jak w lit. a)
w zakresie kierowania robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub
kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
3.2.2) Kierownik robót branży elektrycznej - minimum jedna (1) osoba posiadającą
uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
3.2.3) Kierownik robót branży sanitarnej - minimum jedna (1) osoba posiadającą
uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania
robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń.
Uwaga:
- Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej - które pozwalać będą na pełnienie określonych
funkcji w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
- Zamawiający uzna wyżej postawiony wymóg za spełniony jeśli jedna osoba będzie
posiadać kwalifikacje dla kilku specjalności, pod warunkiem spełnienia łącznie
wymagań dotyczących kwalifikacji, doświadczenia dla danych funkcji (stanowisk).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, zgodnie z którymi z
postępowania wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
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komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2 powyżej;
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002
r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty,
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
13) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe;
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3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp
(rozdział V ust. 2 pkt. 2-3 SIWZ), art. 24 ust. 1 pkt 16-20 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt.
5-9 SIWZ), oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykluczenie wykonawcy następuje przy uwzględnieniu art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie ust. 3 powyżej.
6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V
ust. 1 pkt 3 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
9. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 8
powyżej, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (rozdział V
ust. 2 pkt. 2-11 i pkt. 13 SIWZ).
10. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie
spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę zgodnie z
postanowieniami rozdziału VI SIWZ.
VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ POZOSTAŁYCH
DOKUMENTÓW I DODATKOWE INFORMACJE

1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
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1)

2)

3)

4)

5)

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU
ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (SKŁADANYCH
WRAZ Z OFERTĄ)
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ;
W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z
postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ;
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
Z treści zobowiązania potwierdzającego udostepnienie zasobów przez inne podmioty
musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane
zdolności dotyczą;
Uwaga: W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach, których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia.

2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PO TERMINIE
SKŁADANIA OFERT):
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
(którego oferta zostanie najwyżej oceniona), na wezwanie Zamawiającego będzie
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zobowiązany przedłożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem
jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony,
jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
b) dowodów określających czy te roboty budowlane (określone w wykazie robót)
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem
jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony,
jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem
jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony,
jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
NIE DOTYCZY
4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (SKŁADANYCH PO TERMINIE
SKŁADANIA OFERT) TJ.:
1) NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu, Wykonawca (którego oferta zostanie najwyżej oceniona), na
wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów,
tj.: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
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2)

3)

4)
5)

6)

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną.
W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie z
wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Uwaga: W przypadku wykonawców nie należących do żadnej grupy kapitałowej,
Zamawiający dopuszcza aby powyższe oświadczenie złożyć wraz z ofertą. Wykonawca
zobowiązany jest do aktualizacji złożonego oświadczenia, gdy w toku postępowania
zmieni się jego sytuacja tj. włączenie do grupy kapitałowej.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
Dokument, o którym mowa w pkt. 3, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 4 stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.

5. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW I DODATKOWE INFORMACJE:
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do
SIWZ.
2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, zgodnie z postanowieniami rozdziału
VIII SIWZ.
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3) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W związku z powyższym
Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty z których wynika umocowanie do
podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z
ofertą (w przypadku pełnomocnictw - oryginał lub poświadczona notarialnie kopia)
chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego
2005
r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania, a Wykonawca
wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy na którym Zamawiający może
pobrać dokument. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww.
dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. W
przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww.
dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w ogólnodostępnych
i bezpłatnych bazach danych.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców
występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).
5) Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub
oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język
polski. Zasada ta rozciąga się na składane w toku postępowania wyjaśnienia,
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(spółki cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
7) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zawarte w SIWZ, dotyczące
Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
8) Dokumenty o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zawarte w SIWZ, inne niż oświadczenia, o
których mowa w pkt. 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
9) W niniejszym postępowaniu zamawiający przewiduje możliwość zastosowania
„procedury odwróconej”, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Oznacza to, iż Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a
następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
10) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt. 1 SIWZ w formie elektronicznej pod
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określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty (patrz pkt. 11 formularza ofertowego stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ).
11) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w rozdziale VI ust. 2 i 4 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego,
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

VII.

INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane przez
wykonawców oferty wraz z załącznikami, zmiana oferty, powiadomienie o wycofaniu
oferty wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża
zgody na składanie ofert w formie elektronicznej podpisanych bezpiecznym podpisem
elektronicznym.
2. W przypadku wezwania Wykonawcy do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów
lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, należy je przedłożyć
(złożyć/uzupełnić) w formie pisemnej.
3. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Strony przekazywać mogą
sobie faksem (91) 4 23 01 11 lub drogą elektroniczną (e-mail: biuro@muzeumtechniki.eu)
przy czym zawsze dopuszczoną jest forma pisemna.
4. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są przez
zamawiającego lub przez wykonawcę za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
5. Zamawiający wymaga, aby cała korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania
była prowadzona w języku polskim.
6. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego
postępowania jest: Bogdan Stanuch
VIII.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwudziestu
tysięcy 00/100 złotych).
2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
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3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczeń o których mowa w ust. 2 SIWZ
(art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) dokument wadialny winien być sporządzony zgodnie z
obowiązującym prawem i zawierać co najmniej następujące elementy:
1) Wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji/poręczenia; wskazanie
Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji, tj.:
Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
ul. Niemierzyńska 18A, 71– 441 Szczecin
wskazanie Gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub
instytucji poręczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib,
2) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia dokumentu
wadialnego tj. „PRZEBUDOWA NA FONTANNĘ ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO
PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE”.

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona dokumentem wadialnym,
wskazanie sumy gwarancyjnej,
określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia,
zobowiązanie gwaranta do: „nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty pełnej sumy
wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż
zaszły okoliczności wskazane w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Pzp”.
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego – 07 1240 1864 1111 0010 0885 1036 z dopiskiem na przelewie:
3)
4)
5)
6)

„Wadium w przetargu nieograniczonym pn. „PRZEBUDOWA NA FONTANNĘ ZBIORNIKA
PRZECIWPOŻAROWEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE”.

Kopię polecenia
wydruk

przelewu
lub
z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą
wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w
ust. 2 pkt. 2 – 5 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą.
7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na
PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia wystawienia dokumentu
wadialnego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający
przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wystawieniem dokumentu wadialnego.
IX.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
X.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
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2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
3. Oferta musi zawierać minimum:
1) formularz ofertowy (załącznik nr 2 SIWZ) wypełniony stosownie do wymagań zawartych
w jego treści,
2) oświadczenia i inne dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 1 oraz ust. 5 niniejszej
SIWZ. Pozostałe oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale VI ust. 2 i 4 SIWZ
składane są po terminie składania ofert zgodnie z wytycznymi wskazanymi w SIWZ.
3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII
SIWZ.
4. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być
dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez
Wykonawcę.
5. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii
składa własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do
podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą
być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.
6. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnionedo
reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.
7. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub
czytelnym pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.
8. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
9. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie
zaadresowanej na Zamawiającego. Zaleca się opisanie koperty (opakowania) w następujący
sposób:
nazwa (firma)
adres wykonawcy
Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
Ul. Niemierzyńska 18A
71-441 Szczecin
„Oferta w postępowaniu pn. „PRZEBUDOWA NA FONTANNĘ ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO PRZY UL.
NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE”

Nie otwierać przed dniem 06.04.2020 r., godz. 12:00

10. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane.
12. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez
osobę upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
13. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści
Wykonawcą wspólnym (dotyczy to również ofert składanych przez wspólników spółki
cywilnej) powinny spełniać następujące wymagania:
1) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy
załączyć dokument pełnomocnictwa,
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano w
rozdziale VI SIWZ,
3) do oferty lub przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dołączyć
należy umowę regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
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a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
b) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej
rękojmi lub gwarancji,
c) warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ winny być spełnione przez
Wykonawców wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który
z Wykonawców odpowiada za spełnienie, jakich warunków SIWZ,
4) wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana
jest przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do
pełnomocnika.
5) Wykonawcy
występujący
wspólnie
ponoszą
solidarną
odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
14. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, powinny być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ –
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na
końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie).
15. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będzie zawierała informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób
niebudzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być
umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i
ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do
wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zastrzeżenie
informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie przez
Zamawiającego.
16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku opisu na
kopercie, zgodnie ze wzorem określonym w ust. 9 powyżej, np. otwarcie koperty przed
wyznaczonym terminem.
18. W formularzu ofertowym Wykonawca wskazuje, wyłącznie do celów statystycznych, czy
jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem. I tak zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców:
1) mikroprzedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a)zatrudniał
średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych
2 milionów euro;
2) mały przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a)zatrudniał
średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych

18

„PRZEBUDOWA NA FONTANNĘ ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE”

10 milionów euro, i który nie jest mikroprzedsiębiorcą
3) Średni przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a)zatrudniał
średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych
43 milionów euro, i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.
Uwaga: Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw
mikro, małych i średnich (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z
20.5.2003, s. 36–41). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

XI.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę składać należy w
Sekretariacie(pok. nr 1.26) Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w
Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18A, 71– 441 Szczecin, w terminie do dnia 06.04.2020 r. do
godziny 11:00
2. Zmiana i wycofanie oferty:
1) wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub o wycofaniu oferty przed terminem
składania ofert, określonym w ust. 2 niniejszego rozdziału,
2) powiadomienie musi być dostarczone w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu
(kopercie), oznaczonym i opisanym odpowiednio w sposób wskazany w rozdziale X
ust. 9 niniejszej SIWZ, opatrzone dodatkowo napisem „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2020 r. w Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia
Sztuki w Szczecinie ul. Niemierzyńska 18A, 71– 441 Szczecin, pok. 1.20, o godzinie 12:00.
4. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert
wymagają od Wykonawcy aktualizacji postanowień rozdziału X ust. 3 pkt. 9 SIWZ.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
XII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty (wynagrodzenie ryczałtowe) musi być podana w złotych polskich (PLN) w
kwocie brutto, cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wraz ze wskazaniem
obowiązującej stawki podatku VAT oraz uwzględniać całość ponoszonego przez
Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia.
2. Podana przez Wykonawcę cena oferty musi uwzględniać wymagania w zakresie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę i wysokości minimalnej stawki godzinowej, określone
ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018r. w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokościminimalnej stawki godzinowej w 2019
r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020
r.
Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt Zamawiającego w
związku z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku
postępowania z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji ceny oferty odpowiada wyłącznie Wykonawca. Przedmiary robót stanowią tylko
element pomocniczy do ewentualnego wykorzystania przy obliczaniu ceny oferty.
Wykonawca na własne ryzyko może je wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne
błędy w załączonych przedmiarach robót, np. pominięcie niektórych robót lub zaniżenie ich
ilości, nie będą podstawą do żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie
przedmiotowego zamówienia.
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamowienia.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w
umowie. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu
widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu
zamówienia.
Kosztorys ofertowy nie będzie przedmiotem porównania i oceny ofert.
W przypadku załączenia do oferty kosztorysu ofertowego Zamawiający wskazuje, że błąd w
kosztorysie lub nie ujęcie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia wykonawcy od pełnego
wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacji o której
mowa w rozdziale III ust. 4 SIWZ.
Cena ofertowa musi uwzględniać koszt realizacji robót budowlanych oraz wszelkie inne
koszty konieczne do poniesienia w celu prawidłowej realizacji Zamówienia, w
szczególności:
1) koszty robót przygotowawczych,
2) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy i utrzymaniem zaplecza budowy
oraz wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem realizacji przedmiotu
zamówienia,
3) koszty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich
zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja
itp.),
4) koszty sprzętu budowlanego, narzędzi i urządzeń koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy,
5) koszty związane z zajęciem pasa drogowego (działka nr 18dr),
6) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów w
tym pomiarów geodezyjnych,
7) koszty sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,
8) podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów na dzień składania ofert;
9) koszty ubezpieczenia OC zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy,
10) koszty kompletnej obsługi serwisowej fontanny przez wskazany w ofercie okres.
(postanowienie dotyczy Wykonawcy, który zaoferuje w ramach złożonej oferty
świadczenie obsługi serwisowej fontanny).
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą
w złotych polskich [PLN].
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
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oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
10. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego jak w ust. 9, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższe informacje zaleca się
podać na odrębnym załączanym do oferty dokumencie, przygotowanym przez Wykonawcę.
Brak załączenia do oferty tego dokumentu oznacza, iż wybór oferty wykonawcy nie
prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku o którym mowa w ust. 9.

XIII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów oceny ofert:
Lp.

Kryterium

Waga kryterium Liczba punktów

1

Cena

60 %

60 pkt

2

Termin gwarancji

15 %

15 pkt

2

Obsługa serwisowa fontanny

25 %

25 pkt

1) Zasady oceny kryterium „Cena ”

Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru:


oferowana najniższa cena brutto
cena = --------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
cena brutto oferty badanej

Ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „Cena” jest maksymalną ilością punktów
zdobytych przez danego Wykonawcę w tym kryterium.
2) Zasady oceny kryterium „Termin gwarancji”

Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru:
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termin gwarancji =

Okres gwarancji oferty badanej
-----------------------------------------------x 15 pkt
Maksymalny termin gwarancji podlegający ocenie

UWAGA: Wykonawca obowiązany jest podać w ofercie termin gwarancji liczony od dnia
odbioru końcowego robót.
Minimalny termin gwarancji nie może być krótszy niż 36 m-cy.
Maksymalny termin gwarancji podlegający ocenie - 60 m-cy.
W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu gwarancji uznaje się, że
Wykonawca zaoferował minimalny termin gwarancji tj. 36 m-cy i taki termin zostanie
uwzględniony w Umowie z wykonawcą.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert w
kryterium „Termin gwarancji” zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Z kolei w umowie z
Wykonawcą zostanie uwzględniony termin gwarancji wskazany w ofercie wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci
ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ.
Wykonawca podaje termin gwarancji w pełnych miesiącach. W przypadku podania
terminu w niepełnych miesiącach np. 36,5 mc-y, Zamawiający dokona zaokrąglenia w dół
uznając, że wykonawca zaoferował 36 m-cy.
3) Zasady oceny kryterium „Obsługa serwisowa fontanny”

Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu świadczenie obsługi serwisowej fontanny.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie śwadczyć na rzecz Zamawiającego na
swój koszt kompletną obsługę serwisową fontanny obejmującą:
 założenie i prowadzenie dokumentacji serwisowej fontanny oraz poszczególnych
urządzeń,
 przeprowadzenie koniecznych przeglądów całości fontanny wraz z czyszczeniem
filtrów oraz przeglądów zamontowanych urządzeń z częstotliwością wynikającą z
dokumentów odbiorowych oraz specyfikacji technicznych urządzeń,
 cotygodniową kontrolę instalacji oraz ewentualne uzupełnianie środków
uzdatniania wody, w tym dostawę środków chemicznych,
 wykonywanie napraw i usuwanie awarii,
 zapewnienie osoby – koordynatora serwisu, który oprócz wyznaczonego
pracownika Zamawiającego będzie odbiorcą sygnałów zdalnego powiadamiania
przez system o niskim stanie płynów do korekty PH i dezynfekcji wody oraz o
stanach alarmowych: awarii pomp i zalaniu pomieszczenia.
Po zakończeniu obsługi serwisowej fontanny Wykonawca przekaże Zamawiającemu, bądź
przyszłemu Zarządcy fontanny kompletną dokumentację serwisową oraz dane kontaktowe osób
wykonujących obsługę serwisową fontanny i urządzeń.
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Liczba punktów w tym kryterium zostanie określona na podstawie zobowiązania Wykonawcy
(zawartego w pkt. 5 Formularza ofertowego) do świadczenia na swój koszt obsługi serwisowej
fontanny zgodnie z powyższymi wytycznymi.
Wykonawca wskazuje w pkt. 5 Formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ) czy
zobowiązuje się do świadczenia ww. obsługi. W przypadku zobowiązania się do świadczenia
obsługi serwisowej fontanny, Wykonawca wskazuje czas w jakim ten serwis będzie świadczyć.
Mając powyższe na względzie Zamawiający przyzna punkty wg. następującego schematu:
 Wykonawca, który nie zobowiąże się do świadczenia obsługi serwisowej fontanny uzyska
0 pkt.
 Wykonawca, który zobowiąże się do świadczenia obsługi serwisowej fontanny przez
okres 12 m-cy licząc od dnia odbioru końcowego robót uzyska 5 pkt.
 Wykonawca, który zobowiąże się do świadczenia obsługi serwisowej fontanny przez
okres 24 m-cy licząc od dnia odbioru końcowego robót uzyska 10 pkt.
 Wykonawca, który zobowiąże się do świadczenia obsługi serwisowej fontanny przez okres
36 m-cy licząc od dnia odbioru końcowego robót uzyska 15 pkt.
 Wykonawca, który zobowiąże się do świadczenia obsługi serwisowej fontanny przez okres
48 m-cy licząc od dnia odbioru końcowego robót uzyska 20 pkt.
 Wykonawca, który zobowiąże się do świadczenia obsługi serwisowej fontanny przez okres
60 m-cy licząc od dnia odbioru końcowego robót uzyska 25 pkt.

Uwaga: W przypadku pominięcia przez Wykonawcę pkt. 5 Formularza ofertowego – załącznika
nr 2 do SIWZ (brak jakichkolwiek zaznaczeń), Zamawiający uzna, że Wykonawca nie
zobowiązał się do świadczenia obsługi serwisowej fontanny i przyzna w ramach tego kryterium
0 pkt.
2. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
XIV.

PODWYKONAWSTWO

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców
(o ile te są znane na tym etapie).
4. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze Umowy.
XV.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:
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1) pełnomocnictw, chyba, że w ofercie znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa
upoważniające osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego w imieniu wykonawcy lub w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia publicznego,
2) umów z ewentualnymi aneksami regulujących współpracę między wykonawcami
występującymi wspólnie.
3) Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię potwierdzoną
za zgodność z oryginałem ważnej polisy OC lub inny dokument potwierdzający
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Przedkładana polisa lub inny dokument
ubezpieczenia musi potwierdzać ubezpieczenie wykonawcy w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000.00 zł
(słownie: jeden milion 00/100 złotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie
mniejszy niż 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 złotych).
4) Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, kopie poświadczone
za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby
skierowane do realizacji zamówienia wymaganych uprawnień do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
2. Wykonawca, jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu Kosztorysu ofertowego
najpóźniej przed podpisaniem umowy w 2 egzemplarzach. Kosztorys ofertowy winien
być sporządzony metodą szczegółową z zachowaniem zasad wiedzy technicznej w oparciu o
załączoną do SIWZ dokumentację.
3. Zawarcie Umowy będzie uzależnione od złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na warunkach określonych w art. 147 - 151 ustawy PZP, z
uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ (rozdział XVI).
XVI.

WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie
stanowiącej równowartość 5 (pięć) % Wynagrodzenia (ceny ofertowej brutto) w jednej z
następujących form:
1)
pieniądzu;
2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3)
gwarancjach bankowych;
4)
gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 1. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi
zmiany Umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy niezależnie od jego formy musi być
nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy
i uznania przez Zamawiającego jej należytego wykonania.
5. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
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6. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy,
Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi,
pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.
XVII.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga od
wykonawcy, aby zaakceptował wzór umowy (oświadczenie zawarte w Formularzu
ofertowym), a w przypadku dokonania przez zamawiającego wyboru jego oferty, jako
najkorzystniejszej – zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na
zawartych w niej warunkach.
2. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie
z postanowieniami §16 Umowy.
XVIII.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i
skarga.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. 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 Prawo zamówień publicznych.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
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XIX.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Techniki i Komunikacji
– Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul Niemierzyńska 18A, 71– 441 Szczecin,
2) inspektor ochrony danych osobowych w Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia
Sztuki w Szczecinie - mail: iod@muzeumtechniki.eu,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„PRZEBUDOWA NA FONTANNĘ ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO PRZY UL.
NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE”, prowadzonym w trybie w trybie przetargu
nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 2;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO3;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
3
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.
2
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Załącznik nr 1 SIWZ
/PROJEKT/
UMOWA
zawarta w dniu ………………………. r. w Szczecinie pomiędzy:

Muzuem Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzyńska
18A, 71-441 Szczecin, reprezentowanym przez:
- Dyrektora – Stanisława Horoszko
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
.....…………………………………………………………………………………….……….........
reprezentowanym przez:
1) ……………………… - …………………..
2) ……………………… - …………………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
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zwanymi dalej łącznie Stronami.
§1
[PRZEDMIOT UMOWY]
1. Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa na fontannę
zbiornika przeciwpożarowego przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie”, Zamawiający
powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w ramach
przebudowy zbiornika przeciwpożarowego przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie (dalej
zwanego też zbiornikiem p. poż) na element przestrzenny z fontanną, zwanych w dalszej
treści Umowy „Robotami”.
2. Roboty o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) Usunięcie wody ze zbiornika przeciwpożarowego wraz z dokonaniem koniecznych
uzgodnień i ewentualnych opłat na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących
gospodarki ściekowej.
2) Całkowita rozbiórka istniejącego zbiornika p.poż. łącznie z dnem.
3) Wykonanie muru oporowego w rejonie skarpy ogrodów działkowych wraz z robotami
ziemnymi obejmującymi wyrównanie skarpy po stronie ogrodów do poziomu drogi
wewnętrznej sąsiadującej z terenem inwestycji, jednak nie wyżej niż 1,10 m od korony
muru.
4) Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej.
5) Wykonanie liniowej fontanny wraz z podziemnymi pomieszczeniami:
a)
podłużna niecka z betonu hydrotechnicznego przykryta pomostami z kraty
pomostowej,
b)
podziemne pomieszczenia techniczne,
c)
zbiornik wstępny,
d)
fontanna liniowa: 23 dysze zintegrowane z reflektorami LED RGB wyposażone w
zawory sterowane sygnałem DMX, zasilane 2 pompami zasilającymi dysze wodne
(zgodnie rysunkiem nr 1 pn. „Schemat układu technologicznego fontanny”
dokumentacji projektowej TOM 7 Technologia fontanny),,
e)
technologia obiegu i uzdatniania wody wraz ze wszystkimi urządzeniami,
f)
wentylacja mechaniczna pomieszczeń podziemnych,
g)
instalacje elektryczne i AKPiA wraz z urządzeniami sterującymi i osprzętem oraz
modułem GSM. (Zawarcie umowy z operatorem GSM pozostaje po stronie
Zamawiającego),
3) Zagospodarowanie terenu – nawierzchnia placu wokół fontanny oraz elementy małej
architektury (2 ławy-siedziska, logotyp Muzeum, 6 stojaków rowerowych, 2 kosze na
odpadki),
4) Budowa linii kablowej nn, zasilającej tablicę główną, montaż tablicy głównej, montaż
przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw oświetleniowych, montaż instalacji
wyrównawczej, wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu.
3. Przedmiot umowy obejmuje dodatkowo sporządzenie dwóch scenariuszy tryskania dysz i
iluminacji świetlnych, każdy trwający co najmniej 5 minut, w tym jeden do podkładu
muzycznego wybranego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym.
4. Szczegółowy opis robót budowlanych objętych niniejszą umową został zawarty
w dokumentacji projektowej – stanowiącej integralną część Umowy.
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5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i zakończyć Roboty oraz usunąć wady w całkowitej
zgodności z postanowieniami Umowy, Wymaganiami Zamawiającego (zawartymi w SIWZ
wraz z załącznikami) i złożoną Ofertą.

§2
[OBOWIĄZKI WYKONAWCY]
1. Wykonawca przedłoży w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy, uzgodniony
przez Strony „Harmonogram rzeczowo – finansowy” sporządzony na podstawie Kosztorysu
ofertowego, zawierający terminy realizacji poszczególnych robót. Harmonogram, o którym
mowa w zdaniu pierwszym wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i wraz z
Kosztorysem ofertowym stanowić będzie podstawę wzajemnych rozliczeń miedzy Stronami.
2. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania, z
obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą
starannością w ich wykonywaniu, z zachowaniem bezpieczeństwa, dobrej jakości i
właściwej organizacji.
3. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym lub ustanowionym
przez Zamawiającego inspektorów nadzoru inwestorskiego.
4. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych oraz innych,
które stanowią przedmiot niniejszej umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli na terminowe
wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych umową;
2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony
jego współpracowników, kontrahentów lub podwykonawców w wykonaniu czynności
przewidzianych w niniejszej umowie posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia
pozwalające na wykonanie zadania będącego jej przedmiotem;
3) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których korzystał będzie przy realizacji niniejszej
umowy spełnia wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami;
4) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające
lub uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej umowy;
5) posiada ważną polisę potwierdzającą ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę
.………..,00 zł (słownie: …….. złotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku)
………….………,00 zł (słownie: ……… złotych).
5. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonywania przedmiotu zamówienia terminowo i poprzez odpowiednio
wykwalifikowaną kadrę;
2) wykonania robót pomocniczych, przygotowawczych im porządkowych oraz naprawy
ewentualnych uszkodzeń;
3) odpowiedniego oznakowania terenu budowy oraz zabezpieczenia przed dostępem osób
trzecich;
4) zapewnienia kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż w cenie
oferty;
5) uporządkowania terenu;
6) ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego;
7) przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów w
tym pomiarów geodezyjnych oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów,
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inwentaryzacji i innych czynności oraz dokumentów związanych z odbiorem i
przekazaniem do użytkowania;
8) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, spełniających wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
Wyrobach budowlanych a także ustawy Prawo budowlane. Dokumenty potwierdzające
wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet
przekazać przed odbiorem końcowym. Wszelkie materiały i wyroby będą podlegały
zatwierdzeniu przez Nadzór inwestorski w trakcie realizacji prac. Komplet dokumentów
dopuszczających materiały i wyroby do obrotu oraz potwierdzających ich właściwości i
parametry techniczne stanowi załącznik do dokumentacji odbiorowej;
9) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną;
10) zorganizowania w miejscu robót na obiekcie zabezpieczeń wynikających z przepisów
bhp i ppoż.;
11) dostarczenie dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach (oryginał + ksero
kolorowe) oraz w wersji elektronicznej;
12) wykonania dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót,
w szczególności dla robót zanikających;
13) sporządzenia programu gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
14) w razie zaistnienia takiej konieczności uzyskania pozwolenia na przełożenie mediów
itp. przed przystąpieniem do realizacji tych części robót, których to pozwolenie dotyczy
15) uzyskania uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia
terenu, terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków dotyczących
prowadzenia robót;
16) powiadomienia Zamawiającego na piśmie o odcięciu mediów (elektryczność, woda i
inne media – w razie takiej konieczności) nie później niż na 7 dni przed planowanym
przystąpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonać odcięcia mediów bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiającego;
17) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego na piśmie o wszelkich zauważonych
błędach lub nieścisłościach w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach oraz o
konieczności opracowania dodatkowych opracowań projektowych i Specyfikacji
niezbędnych dla realizacji Umowy;
18) stosowania wszelkich rozsądnych środków celem utrzymania terenu budowy i robót w
stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, które mogłyby stanowić zagrożenie dla
tych osób;
19) pilnowania i strzeżenia terenu budowy aż do czasu ukończenia robót;
20) wykonania wszelkich robót tymczasowych, włącznie z drogami, przejściami, poręczami
i ogrodzeniami, które z powodu wykonywania robót mogą być konieczne dla użytku i
bezpieczeństwa publicznego oraz właścicieli i użytkowników terenów sąsiednich;
21) uczestniczenia w radach budowy, które będą odbywać się w razie potrzeb, jednak nie
rzadziej niż raz na 2 tygodnie w siedzibie Zamawiającego. Na spotkaniu przekazywane
będą informacje o stanie zaawansowania robót i rozstrzygane bieżące zagadnienia
związane z budową;
22) dostarczenia Zamawiającemu w przypadku upływu ważności polisy OC, o której mowa
w § 2 ust. 4 pkt. 5 ważnego ubezpieczenia Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż
1 000 0000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 złotych), w tym limit dla jednego
zdarzenia (wypadku) nie mniejszy niż 1 000 0000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100
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złotych). Termin dokonania ww. czynności nie może być on dłuższy niż 7 dni od
upływu ważności poprzedniej polisy;
23) dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w
przypadku upływu jego ważności w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Przedmiotowe zabezpieczenie winno wpłynąć do Zamawiającego nie później niż na 5
dni przed upływem ważności poprzedniego zabezpieczenia.
6. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego minimum dwa scenariusze tryskania
dysz i iluminacji świetlnych, każdy trwający co najmniej 5 minut, w tym jeden do podkładu
muzycznego wybranego przez Wykonawcę. Podkład muzyczny podlega uprzedniej
akceptacji Zamawiającego.
7. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyższą starannością wymaganą
od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu prace, na zasadzie zapewnienia
najwyższej jakości prac, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, a także z SIWZ, załącznikami do SIWZ i z ofertą, które będą
stanowiły integralną część umowy.
§3
[OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO]
Zamawiający jest zobowiązany do:
1. przekazania terenu budowy – w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy;
2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
3. dokonywania weryfikacji dokumentów dotyczących realizacji robót przekazywanych przez
Wykonawcę, takich jak w szczególności Harmonogram rzeczowo-finansowy, wnioski
materiałowe itp. w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty ich przekazania;
4. terminowego odbioru Robót;
5. zapłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej
i faktur częściowych.
§4
[TERMINY]
Strony ustalają, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 7
miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
§5
[WYNAGRODZENIE]
1. Za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………. zł brutto (słownie złotych
brutto: ………………………. 00/100), w tym podatek VAT w wysokości ….%.
2. Kwota powyższa zawiera podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalono jako kwotę ryczałtową.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia
są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy obejmującego roboty
budowlane w ramach zadania, o którym mowa w §1 ust. 1 Umowy, a nadto obejmuje
sporządzenie przez Wykonawcę dwóch scenariuszy tryskania dysz i iluminacji świetlnych,
każdy trwający co najmniej 5 minut i przeniesienie autorskich praw majątkowych do tych
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scenariuszy oraz wynagrodzenie za prawo nieograniczonego korzystania ze wszystkich pól
eksploatacji w rozumieniu art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Wynagrodzenie o który mowa w ust. 1 zawiera także w szczególności:
1) koszty robót przygotowawczych,
2) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy i utrzymaniem zaplecza budowy
oraz wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem realizacji przedmiotu
zamówienia,
3) koszty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich
zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja
itp.),
4) koszty sprzętu budowlanego, narzędzi i urządzeń koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy,
5) koszty związane z zajęciem pasa drogowego (działka nr 18dr),
6) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów w
tym pomiarów geodezyjnych,
7) koszty sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,
8) podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów na dzień składania ofert;
9) koszty ubezpieczenia OC zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy,
10) koszty kompletnej obsługi serwisowej fontanny przez wskazany w ofercie czas*.
(postanowienie dotyczy Wykonawcy, który zaoferuje w ramach złożonej oferty
świadczenie obsługi serwisowej fontanny).

§6
[PRZEDSTAWICIELE STRON I OSOBY REALIZUJĄCE PRZEDMIOT UMOWY]
1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktów w sprawie realizacji Umowy:
.............................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr tel., e-mail)
.............................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr tel., e-mail)
2. Osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa uprawnienia i skierowanymi przez
Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy są:
1)
......................................................................... – Kierownik budowy
2)
......................................................................... – Kierownik
robót branży
elektrycznej
3)
......................................................................... – Kierownik robót branży sanitarnej
(imię, nazwisko, nr tel., e-mail, rodzaj posiadanych uprawnień)

3. O każdorazowej zmianie numerów telefonów lub adresów e-mail Wykonawca jest
zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego.
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4. Koszty współpracy oraz ryzyko i pełną odpowiedzialność za podjęte działania
lub zaniechanie osób nadzorujących i współpracujących z Wykonawcą w poszczególnych
branżach ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania powyższych czynności osobie trzeciej bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagają zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
7. Wykonawca we wniosku o zmianę składu osobowego może proponować tylko osoby, które
spełniają minimalne poziomy zdolności określone w SIWZ na potrzeby spełniania waruków
udziału w postępowaniu. Wykonawca wraz z wnioskiem obowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie tych wymagań.
8. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany
którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta nie
wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla
Wykonawcy wiążące, o ile Wykonawca nie udowodni, że skierowane zarzuty są
nieprawdziwe i nie wynikają z zaniedbań obowiązków Wykonawcy.
9. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu
wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od
Umowy z winy Wykonawcy w terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany
członka personelu Wykonawcy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 1.
O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę.
11. Czynności określone w ust. 8 - 10 nie wymagają zgody Wykonawcy, ani aneksu
do Umowy.
§7
[PODWYKONAWCY]
1. Wykonawca co do zasady będzie wykonywać przedmiot Umowy osobiście, jednakże
dopuszcza się realizację przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców pod
warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wykonanie danej części robót
budowlanych przez wskazanego podwykonawcę w trybie ściśle określonym poniżej.
2. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego
Podwykonawcy, w tym ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub
uchybienia Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec
Podwykonawców z którymi współpracuje w związku z realizacją przedmiotu umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów
stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania
wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy
względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców.
4. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców.
5. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych Podwykonawcom
z uwzględnieniem następujących postanowień:
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do
przedłożenia Zamawiającemu, w trakcie realizacji zamówienia publicznego w formie
pisemnej projektu Umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć do wyżej wymienionych dokumentów zgodę
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2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym
projektem umowy. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia
zobowiązany jest także przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny
dokument właściwy dla danej formy organizacyjnej, wskazujący na uprawnienia osób
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.
Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu
umowy w formie pisemnej w terminie 14 kalendarzowych licząc od dnia doręczenia mu
projektu Umowy o podwykonawstwo. Jeżeli Zamawiający w powyższym terminie nie
zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził on zgodę na projekt Umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej z
zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia mu
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej Umowy
o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do ww. umowy, uważać się będzie,
że Zamawiający wyraził zgodę na Umowę o podwykonawstwo.
Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie, o którym mowa w pkt. 2 lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo w
terminie określonym w pkt. 3, będzie równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio
Umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiającego.
Zamawiający będzie uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu
Umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, w
szczególności gdy:
a) nie będzie spełniała wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 8
lit. d.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do ponownego
przedstawienia projektu Umowy o podwykonawstwo lub Umowę o podwykonawstwo,
uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia pkt
1-5 stosuje się odpowiednio.
Wszystkie Umowy o podwykonawstwo dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.
Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi
zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
a) Zakresu Robót przewidzianych do wykonania.
b) Terminu realizacji Robót.
c) Wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie Robót.
d) Terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym
zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej i powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej
niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za
zakres zlecony Podwykonawcy).
e) Rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy.
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6.
7.

8.

9.

f) Przyznania Zamawiającemu uprawnienia do wykonywania – obok Wykonawcy
uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji bezpośrednio wobec Podwykonawcy
(solidarność wierzycieli).
g) Obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, które podczas
realizacji zamówienia będą wykonywać czynności tj. prace budowlane ręcznie lub
przy zastosowaniu maszyn i narzędzi budowlanych pod kierownictwem innej osoby,
w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę –
polegające w szczególności na wykonywaniu:
- robót rozbiórkowych,
- robót ziemnych,
- robót ciesielskich,
- robót zbrojarskich,
- betonowania,
- robót wykończeniowych,
- montażu instalacji i urządzeń sanitarnych,
- montażu instalacji i urządzeń elektrycznych,
- montażu elementów małej architektury,
- prac pomocniczych i porządkowych.
9) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie
może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przed Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,
b) uzależniających zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiającego,
c) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
oraz roszczeń z rękojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub potrącenia z
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
umowy o podwykonawstwo.
Powyższe postanowienia, stosuje się odpowiednio również do wszelkich zmian Umów o
podwykonawstwo.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę Umowy o
podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą
obciążały wyłącznie Wykonawcę.
Każdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię
zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyższą
procedurę stosuje się odpowiednio do wszystkich zmian Umów o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy i/lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego (brutto) oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został
wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie o którym mowa powyżej nie dotyczy
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł brutto.
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10. Jeżeli w umowie o której mowa w ust. 9, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30
dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej usługi lub dostawy, Zamawiający jest
uprawniony do wniesienia sprzeciwu wzywając Wykonawcę do wprowadzenia w
wyznaczonym terminie stosownej zmiany tej umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.
11. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy i Dostawcy z zachowaniem terminów płatności
określonych w Umowie o podwykonawstwo.
12. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, które zostały odebrane,
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo.
13. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynagrodzenia za dostawy, które zostały rozmieszczone i zainstalowane, a
ich wykonanie zostało potwierdzone i odebrane przez Zamawiającego oraz za usługi, które
zostały wykonane i odebrane przez Zamawiającego, Zamawiający dokona bezpośredniej
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi.
14. Zapłata o której mowa w ust. 12-13 obejmuje wyłącznie należne Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek i innych należności ubocznych, powstałe po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Brak odpowiedzi
będzie równoznaczny z wyrażeniem zgody na dokonanie zapłaty.
16. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy /dalszemu
Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność
takiej zapłaty albo;
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
3) dokonać
bezpośredniej
zapłaty
wynagrodzenia
Podwykonawcy,
dalszemu
Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy, jeżeli podmiot ten wykaże zasadność takiej
zapłaty.
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy/
Usługodawcy/Dostawcy, Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
18. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy /dalszego Podwykonawcy lub
ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej
płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty
odpowiadającej dokonanej płatności.
Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy/
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za
uzasadnioną.
Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy
się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą
zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.
Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie
do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z
Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy
cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę
okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez
Zamawiającego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT częściowej/końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy
Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym
zafakturowaniu lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót
do wysokości objętej płatnością częściową/końcową.
Równowartość
kwoty zapłaconej Podwykonawcy /dalszemu Podwykonawcy, bądź
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w
języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany
załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
§8
[PŁATNOŚĆI]

1. Zamawiający przewiduje rozliczenia na podstawie faktur częściowych oraz faktury
końcowej zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
2. Podstawą wystawienia:
1) faktur częściowych jest podpisany przez Strony protokół częściowy odbioru robót;
2) końcowej jest podpisany przez Strony protokół końcowy odbioru robót. Faktura końcowa
uwzględnia uprzednio wystawione i zapłacone faktury częściowe.
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3. Płatność dokonana będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót
(częściowego lub końcowego) na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości o której mowa w §5 ust. 1
Umowy.
5. Zamawiający zastrzega prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należnego
wykonawcy wynagrodzenia, na co wykonawca wyraża zgodę.
6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na
fakturze/fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest
rachunkiem* dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT. (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy
złożonym w ofercie).
7. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w
ust. 6 jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to:
1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności tzw. „split payment”. Zapłatę w tym systemie
uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 5.
2) Podzieloną płatność tzw. „split payment” stosuje się wyłącznie przy płatnościach
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie
wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem
VAT (np. zapłata kar, odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
3) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego
płatności w systemie podzielonej płatności tzw. „split payment”.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
9. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw i obowiązków wynikających z umowy na
rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
10. Zapłata wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1 w sytuacji zawarcia umów o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 7, uwarunkowana jest
przekazaniem Zamawiającemu dowodu potwierdzającego wypłatę wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wraz z oświadczeniem od Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia wynikającego z
zawartych umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Ponadto Wykonawca
załącza protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę. Otrzymane dokumenty będą podstawą dla Zamawiającego do
dokonania wypłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy.
§9
[UBEZPIECZENIE]
1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji inwestycji
opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu Umowy, na kwotę nie niższą
niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 złotych), w tym limit dla jednego
zdarzenia (wypadku) nie mniejszy niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100
złotych).
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2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości wymaganego ubezpieczenia tj. OC.
Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres krótszy niż wymagany Wykonawca,
na co najmniej 7 dni przed terminem końcowym istniejącej umowy ubezpieczenia,
przedstawi Zamawiającemu dowody ubezpieczenia na kolejny okres. Wykonawca
ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej
kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem wraz z dowodem jej opłacenia, w takim
terminie, aby była zachowana ciągłość ubezpieczenia.
3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, o której
mowa w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć wykonawcę
na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci
z wynagrodzenia wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa
w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy
wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy OC albo, jeśli nie jest
to możliwe – do wniesienia nowej polisy OC na okres wynikający z przedłużonego terminu
realizacji umowy.
§ 10
[GWARANCJA I RĘKOJMIA]
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa w §1.
Okres gwarancji wynosi ….. miesięcy4, początek licząc od daty końcowego odbioru robót.
2. Strony ustalają, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w
terminie wskazanym przez Zamawiającego uwzględniającym rodzaj i rozmiar usterki, w
każdym wypadku jednak nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub
faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas
naprawy.
4. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym niezawinione przez Zamawiającego,
Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy rękojmię, w ramach której
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne. Okres
rękojmi biegnie od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie
rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu
rękojmi.
8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to
Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej
kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. W ww. trybie mogą być
również usunięte wady, które ze względu na swój charakter muszą być usunięte natychmiast
(w szczególności w przypadku zagrożenia zdrowia, życia ludzkiego lub mienia) a usunięcia
wady przez osobę trzecią będzie szybsze niż przez Wykonawcę.
4

Okres gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy
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9. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 101
[OBSŁUGA SERWISOWA FONTANNY]
1. Wykonawca w okresie …… miesięcy5 licząc od dnia odbioru końcowego robót świadczyć
będzie na swój koszt kompleksową obsługę serwisową fontanny.
2. Obsługa serwisowa o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) założenie i prowadzenie dokumentacji serwisowej fontanny oraz poszczególnych
urządzeń,
2) przeprowadzenie koniecznych przeglądów całości fontanny wraz z czyszczeniem filtrów
oraz przeglądów zamontowanych urządzeń z częstotliwością wynikającą z dokumentów
odbiorowych oraz specyfikacji technicznych urządzeń,
3) cotygodniową kontrolę instalacji oraz ewentualne uzupełnianie środków uzdatniania
wody, w tym dostawę środków chemicznych,
4) wykonywanie napraw i usuwanie awarii,
5) zapewnienie osoby – koordynatora serwisu, który oprócz wyznaczonego pracownika
Zamawiającego będzie odbiorcą sygnałów zdalnego powiadamiania przez system o
niskim stanie płynów do korekty PH i dezynfekcji wody oraz o stanach alarmowych:
awarii pomp i zalaniu pomieszczenia.
3. Po zakończeniu obsługi serwisowej fontanny Wykonawca przekaże Zamawiającemu, bądź
przyszłemu Zarządcy fontanny kompletną dokumentację serwisową oraz dane kontaktowe
osób wykonujących obsługę serwisową fontanny i urządzeń.6
§ 11
[ODBIORY]
1. Wykonane Roboty będą podlegały następującym odbiorom:
1) odbiory Robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiory częściowe,
3) odbiór końcowy.
2. Odbiory Robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą na bieżąco w trakcie
realizacji robót przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego niezwłocznie po zgłoszeniu
Robót do odbioru w postaci wpisu do Dziennika budowy, jednak nie później niż w terminie
2 dni roboczych od zgłoszenia.
3. Odbiory częściowe będą miały miejsce po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę
gotowości Robót do odbioru, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. Odbiorowi podlegać
będą zakończone Roboty zgodnie z poszczególnymi pozycjami Harmonogramu rzeczowofinansowego.
4. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia wyznaczy termin odbioru
częściowego. Termin ten nie może być późniejszy niż 5 dni roboczych od otrzymania
zgłoszenia.
5. Odbiór robót nastapi protokołem częściowym odbioru robót podpisanym przez Kierownika
budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy.
6. Gotowość do odbioru końcowego Robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie.
Kierownik budowy dokona również wpisu do Dziennika Budowy.
5
6

Okres obsługi serwisowej fontanny wskazany w ofercie Wykonawcy
§101 Umowy znajduje zastosowanie, gdy wykonawca zaoferuje świadczenie obsługi serwisowej fontanny. W przeciwnym wypadku usunąć.

40

„PRZEBUDOWA NA FONTANNĘ ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE”

7. Zamawiający wyznaczy termin dokonania odbioru końcowego nie późniejszy niż 7 dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. Zakończenie czynności odbiorowych nastąi
nie później niż 5 dni roboczych po jego rozpoczęciu.
8. W dniu rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Wykonawca skompletuje i przekaże
Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą oraz wszelkie dokumenty służące
ocenie prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w tym protokoły badań i sprawdzeń,
certyfikaty zgodności i dopuszczenia do obrotu materiałów i wyrobów..
9. Czynności odbioru końcowego zakończy podpisanie protokołu odbioru końcowego,
zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, w szczególności
stwierdzone w trakcie odbioru wady wraz z terminem ich usunięcia. Protokół końcowy
odbioru robót zostanie podpiany przez Kierownika budowy i Inspektorów Nadzoru
Inwestorskiego, jak również przez osoby reprezentujące Wykonawcę i Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania czynności odbiorowych także
podczas nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy.
11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1)
jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad, wyznaczając termin na ich usunięcie;
2)
jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:
a)
jeżeli nie uniemożliwiają one lub znacznie nie utrudniają użytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może przyjąć przedmiot
odbioru obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;
b)
jeżeli uniemożliwiają one lub znacznie utrudniają użytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiający nie odstępując od umowy i zachowując
prawo do kar umownych, może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi, wyznaczając termin jego wykonania lub zlecić wykonanie przedmiotu
odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i
ryzyko Wykonawcy wykonać przedmiot odbioru własnym staraniem.
12. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.
13. Po dokonaniu odbioru końcowego oraz usunięciu stwierdzonych wad i usterek Wykonawca
uporządkuje i przekaże Zamawiającemu teren budowy.
§ 12
[KARY UMOWNE]
1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
na niżej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar umownych jest
wynagrodzenie ryczałtowe brutto, określone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w zakończeniu prac – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto o którym mowa w §5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej
jednak niż 30% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §5 ust. 1 umowy;
2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym
mowa w §5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego
przez Zamawiającego jako termin do usunięcia wad i usterek;
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3.
4.

5.
6.
7.

3) za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto o którym
mowa w §5 ust. 1 umowy;
4) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy w wysokości 10.000 zł za każdy
taki przypadek;
5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000 zł za
każdy taki przypadek;
6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy w wysokości
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy za każdy
taki przypadek;
7) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto o którym mowa w §5 ust. 1 umowy, za każdy taki przypadek;
8) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych robót niż wskazane w ofercie bez
zgody Zamawiającego lub za wykonywanie robót przez innych Podwykonawców niż
wskazani w ofercie na zasoby których Wykonawca powołał się w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu bez zgody Zamawiającego, w wysokości
1% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy
taki przypadek;
9) za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w § 17 Umowy to jest zatrudnienia na
umowę o pracę osób, które podczas realizacji robót będą wykonywać pracę pod
kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę – za każdy pełny dzień pracy takiej osoby w wysokości 50 zł;
powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę wykonującą pracę, a
niezatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę.
10) w przypadku, Wykonawca nie wykona któregokolwiek obowiązku przewidzianego
umową, w szczególności przewidzianego w § 101 umowy – w wysokości 1.000,00 zł za
każdoczesne niewykonanie obciążającego go obowiązku7.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo pokrycia roszczeń z tytułu należnych kar umownych od
Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa
w § 13.
Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie, a w
przypadku kar za zwłokę z każdym dniem.
Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia określonego w § 5
ust. 1, informując o tym Wykonawcę na piśmie.
W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 13
[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY]

§12 ust. 2 pkt. 11 Umowy znajduje zastosowanie, gdy wykonawca zaoferuje świadczenie obsługi serwisowej fontanny zgodnie z 10 1 Umowy.
W przeciwnym wypadku usunąć.
7
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1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, co stanowi kwotę ……………………… złotych,
słownie: ……………………………00/100 w formie ……………..
2. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót i odpowiadająca
70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania robót zostanie zwrócona w ciągu 30 dni
od daty odbioru końcowego robót.
3. Część zabezpieczenia, służąca do pokrywania roszczeń z tytułu rękojmi i odpowiadająca
30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona nie później
niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy,
Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi,
pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.
5. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na
piśmie Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin.
6. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
§ 15
[ODSTĄPIENIE OD UMOWY]
1. Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym przysługuje prawo
odstąpienia od umowy, w przypadku:
1) zajęcia wierzytelności Wykonawcy wynikającej z Umowy;
2) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 30% wartości
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy;
3) nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów prawa, regulacji, pozwoleń, zgód lub
norm mających zastosowanie w związku z realizacją Umowy;
4) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn w terminie 30 dnia od jej zawarcia lub przerwania realizacji i
niekontynuowania prac pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego. Jako przerwę w
realizacji przedmiotu umowy Zamawiający będzie traktował w szczególności brak
postępu prac stwierdzony na radzie budowy w odniesieniu do zaawansowania
przedstawionego na poprzedniej radzie, lub brak obecności Wykonawcy na radzie
budowy bez uzasdnienia przyczyny;
5) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części
umowy;
6) realizacji przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z Umową, dokumentacją projektową
lub wskazaniami Zamawiającego. Warunkiem odstąpienia od umowy jest wezwanie
Wykonawcy do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie
dłuższym niż 14 dni, i bezskuteczny upływ powyższego terminu;
7) nie wykonywania obowiązków w zakresie posiadania i utrzymywania ciągłości
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, lub nie przedstawiania dowodów na
zawarcie takich umów, stosownie do treści § 9 Umowy;
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8) gdy Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek
formie w części lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających z
Umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać
wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa
dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.
3. Umowne prawo odstąpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 może
zostać zrealizowane w terminie określonym w § 4 Umowy powiększonym o 6 miesięcy.
§ 15
[KOMUNIKACJA POMIĘDZY STRONAMI]
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zmianach danych kontaktowych,
teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogących mieć wpływ na prawidłowy
przebieg realizacji umowy.
2. Komunikacja między stronami następować będzie drogą elektroniczną (w tym
e-mailową), telefoniczną, pisemną, pocztową lub faksem.
3. Strony ustalają następujące dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:
1) dane Zamawiającego:
a) osoba do kontaktu: ………………………,
b) adres do korespondencji pocztowej: ……………,
c) adres do korespondencji elektronicznej: …………………..,
d) telefon kontaktowy: …………………….,
e) fax: ………………………………….;
2) dane Wykonawcy:
a) osoba do kontaktu: ……………………..,
b) adres do korespondencji pocztowej: ……………,
c) adres do korespondencji elektronicznej: …………………..,
d) telefon kontaktowy: …………………….,
e) fax: ………………………………….

§ 16
[ZMIANA UMOWY]
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jest niedopuszczalna.
3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach:
1) termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu w sytuacji:
a) wystąpienia
zmian
spowodowanych
warunkami
geologicznymi,
archeologicznymi, terenowymi w szczególności: niewypały i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w dokumentacji przetargowej,
których to lokalizacja uniemożliwia prowadzenie robót;
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają
prawidłowe wykonanie robót z powodu technologii realizacji prac określonej
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umową, normami i innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (np.
wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry, długotrwałe i obfite opady deszczu i
śniegu). O wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych Wykonawca
niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy.
Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń na podstawie danych z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy);
c) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności:
- wstrzymania robót przez Zamawiającego lub organy administracji
publicznej,
- braku dostępu do mediów niezawinionego przez Wykonawcę (np. awarie w
dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy),
- z uwagi na potrzebę wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania
tam robót objętych Umową) osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w
tym materiałów budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez
Zamawiającego podmiotu,
- braku dostępu do mediów (np. awarie w dostawach energii elektrycznej,
wody czy innych mediów) niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy)
- innych okoliczności których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo
zachowania należytej staranności;
d) konieczności lub woli Zamawiającego udzielenia robót dodatkowych, których
wykonanie będzie miało wpływ na wykonanie niniejszej Umowy;
e) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień Zamawiającego w przystąpieniu do
dokonania odbiorów robót, czy też opóźnień w przekazaniu Wykonawcy lub
osobom trzecim stosownych dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy;
f) wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej (w tym
orzeczeniem sądu) prac objętych Umową, w szczególności z powodu zagrożenia
życia lub zdrowia na budowie lub prac archeologicznych;
g) z powodu Siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję,
awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne,
ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne
nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, sytuacje kryzysowe (stan
wyjątkowy, stan zagrożenia epidemicznego itp.) wszystkie z nich pozostające
poza kontrolą Stron lub których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec,
- Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych w lit. a-g,
może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody. W przypadku wydłużenia
terminu realizacji Umowy Wykonawca dokona stosownego wydłużenia terminów
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 Umowy.
2) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w
szczególności z powodu możliwości zaniechania wykonania części prac z uwagi na
fakt, iż ich wykonanie nie jest niezbędne do realizacji tej inwestycji. W takim
przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie odpowiednio
pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane prace.
Pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa wyżej nastąpi w oparciu o dane
zawarte w kosztorysie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, a w przypadku
braku wystarczających danych w tym dokumencie uwzględnione zostaną cenniki i
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3)

4)
5)

6)

inne konieczne dane publikowane w katalogach Sekocenbud na moment zawarcia
Umowy oraz wysokości czynników cenotwórczych stanowiące podstawę
sporządzenia Kosztorysu ofertowego. Niezależnie od powyższego zamawiający ma
prawo ustalić wysokość kwoty pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu o opinię
biegłego rzeczoznawcy, w szczególności w sytuacji, jeżeli pomniejszenie zakresu
Umowy nie będzie możliwe na podstawie wytycznych o których mowa wyżej;
zmiana polegająca na:
a) dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu prac)
podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie;
b) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia
(zakresu prac), która nie została wskazana w ofercie do podzlecenia,
- po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego i spełnieniu wymagań
specyfikacji dotyczących wykonywania wskazanego zakresu robót przez
podwykonawców (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu),
zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez
Wykonawcę w ofercie zgodnie z §6 Umowy;
zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem że
Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu w
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca za zasoby którego wykonawca
powoływał się w trakcie prowadzonego postępowania. (zmiana niewymagająca
sporządzania aneksu);
konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów,
parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających w
szczególności ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego w
oparciu, o który je przygotowano lub nakazów organów administracji publicznej,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,
c) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych
w
dokumentacji
projektowej,
w
szczególności
w
zakresie
niezinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
e) woli Zamawiającego dokonania zmian, w szczególności, gdy zmiany mogą się
przyczynić skrócenia terminu wykonania robót, obniżenia kosztów wykonania
Umowy po stronie Zamawiającego, bądź uzyskania innych dodatkowych
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korzyści dla Zamawiającego w stosunku do korzyści wynikających z Umowy
przed zmianą;
Każda ze wskazanych w lit. a – e zmian może być powiązana ze zmianą
wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca wykona wycenę robót
budowlanych w formie kosztorysu szczegółowego, przy zastosowaniu następujących
czynników cenotwórczych według publikacji Sekocenbud aktualnej na dzień
sporządzenia kosztorysu:
a) stawka
roboczogodziny
R
–
średnia
dla
województwa
zachodniopomorskiego,
b) koszty pośrednie Kp (R+S) – minimalne,
c) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – minimalny,
d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu)
według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji, a w przypadku
ich braku na podstawie ogólnie dostępnych cenników i katalogów, w tym
również cen dostawców dostępnych na stronach internetowych, ofert
handlowych, itp.
e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.
7) zmiana Umowy umożliwiająca wprowadzenie na teren budowy (podczas
wykonywania tam robót objętych Umową) osób, sprzętu, urządzeń i innych
materiałów, w tym materiałów budowlanych należących do dowolnie wskazanego
przez Zamawiającego podmiotu (w tym podmiotu wybranego w wyniku uprzednio
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
ustawy Pzp) w celu wykonania robót lub innych prac nieobjętych Umową. Zmiana ta
może być poprzedzona wstrzymaniem prac Wykonawcy przez Zamawiającego na
części terenu Robót, z jednoczesnym przekazaniem tej części terenu Robót
Zamawiającemu na czas prowadzenia prac przez innego Wykonawcę. (zmiana
niewymagająca sporządzania aneksu);
8) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany
stawki podatku od towarów i usług VAT.
4. Dopuszczona jest możliwość zmiany Harmonogramu rzeczowo – finansowego o którym
mowa w §2 ust. 1 Umowy, polegająca na przesunięciu rozpoczęcia lub zakończenia
wykonywania robót budowlanych w nim wskazanych w szczególności w związku z
przyczynami technicznymi, technologicznymi oraz organizacyjnym, a także jeśli zmiana
tego rodzaju wpłynie na usprawnienie procesu organizacji robót, tempa robót, dopasowanie
możliwości ich wykonania do warunków atmosferycznych czy też dostępności materiałów
budowlanych, a także skoordynowania robót z ewentualnymi robotami lub innymi pracami
nieobjętymi przedmiotem Umowy, w tym ewentualnych robót wykonywanych przez
podmiot trzeci wprowadzony na teren budowy w trybie ust. 3 pkt. 7 – o ile zmiana ta nie
dotyczy ostatecznego terminu wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana Harmonogramu
rzeczowo-finansowego wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. (zmiana
niewymagająca sporządzenia aneksu).
5. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą
wyrazić zgodę na zawarcie aneksu).
6. Jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest
także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń.
Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała
zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form
zabezpieczenia.
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7. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a
także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności
przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na
wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających
użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne
zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się
poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności
świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
8. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
§ 17
[WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY
ORAZ SANKCJĘ Z TYTUŁU NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ]
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawcy zatrudniali na podstawie
umowy o pracę wszystkie osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać
czynności tj. prace budowlane ręcznie lub przy zastosowaniu maszyn i narzędzi
budowlanych pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego
Wykonawcę lub Podwykonawcę – polegające w szczególności na wykonywaniu:
1) robót rozbiórkowych,
2) robót ziemnych,
3) robót ciesielskich,
4) robót zbrojarskich,
5) betonowania,
6) robót wykończeniowych,
7) montażu instalacji i urządzeń sanitarnych,
8) montażu instalacji i urządzeń elektrycznych,
9) montażu elementów małej architektury,
10) prac pomocniczych i porządkowych.
2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu
umowy.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie (nie krótszym niż 5 dni roboczych) wykonawca przedłoży
zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i
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4.

5.

6.

7.

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności8 bez adresów,
nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę
zobowiązania określonego w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie
Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania
wyjaśniającego w tej sprawie. Obowiązek powyższy znajduje zastosowanie również w
przypadku, gdy personel Wykonawcy będzie świadczył usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności będzie
polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy.
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej zgodnie z
§12 ust. 2 pkt. 9-10 Umowy, a także uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego
na usunięcie tych naruszeń.
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych
przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań
dotyczących zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1.
§ 18
[PRAWA AUTORSKIE]

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać
przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi
być zgodny z przepisami ww. ustawy.
8
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1. Wykonawca przenosi bez dodatkowego i odrębnego wynagrodzenia na Zamawiającego
wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do dwóch scenariuszy tryskania dysz
i iluminacji świetlnych, każdy trwający co najmniej 5 minut sporządzonych w ramach
wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy, a także kopii na
nośnikach cyfrowych, w szczególności do nieograniczonego w czasie korzystania i
rozporządzania nim w całości i we fragmentach - w kraju i za granicą, wprowadzania zmian
według uznania Zamawiającego w zakresie związanym z realizacją celu, dla którego
przedmiot umowy został wykonany oraz zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego
autorskich praw zależnych - na wszelkich polach eksploatacji określonych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa (w tym art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych) oraz na polach eksploatacji wymienionych poniżej:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania scenariuszy (w całości lub części) - wytwarzanie
określoną techniką ich egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami scenariuszy - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania scenariuszy, jego kopii w sposób inny niż określony w pkt
2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej oraz sporządzanie kopii
takich zapisów dla potrzeb eksploatacji,
5) zamieszczanie w Internecie oraz pozostałych mediach informatycznych,
6) wykorzystanie fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
7) odpłatne i nieodpłatne przekazywanie osobom trzecim, także w celu wykonywania przez
nie prac na rzecz Zamawiającego - wszystko, o czym mowa w pkt 1-6 w nieograniczonej
ilości nadań i wielkości nakładów.
2. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z któregokolwiek z
wymienionych w ust. 1 na każdym odrębnym polu eksploatacji.
3. Zamawiającemu służy bez prawa do odrębnego wynagrodzenia prawo do zezwalania na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
4. Przejście autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą podpisania bez zastrzeżeń, przez
obie strony umowy, protokołu odbioru. Przejście autorskich praw majątkowych przenosi na
Zamawiającego własność egzemplarzy scenariuszy.
5. Opisane umową pola eksploatacji dotyczą wykorzystywania tak oryginałów scenariuszy
określonych w ust. 1, jak i ich kopii.

§ 19
[SĄD WŁAŚCIWY]
W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy,
sądem właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
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§ 20
[PRAWO WŁAŚCIWE]
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy – Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 21
[KLAUZULA SALWATORYJNA]
1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się
nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.
2. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym,
niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony
cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych
luk w umowie.

§ 22
[EGZEMPLARZE UMOWY]
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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Formularz Ofertowy
i oświadczenia stanowiące wstępne poświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
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Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Informacje dotyczące wykonawcy
(Identyfikacja wykonawcy):

Odpowiedź:
(wypełnia wykonawca)

Nazwa i adres pocztowy wykonawcy9:
[……]

Numer NIP:
Numer REGON:

10

[……]

Dane teleadresowe wykonawcy:
Adres pocztowy:

[……]
[……]

Telefon:

[……]

Faks:

[……]

Adres e-mail:
Czy wykonawca jest:

mikroprzedsiębiorstwem [ ] Tak [ ] Nie
małym przedsiębiorstwem [ ] Tak [ ] Nie
średnim przedsiębiorstwem [ ] Tak [ ] Nie11

Dane osoby upoważnionej do reprezentowania
wykonawcy w postępowaniu:
Imię i nazwisko:

[……]

Stanowisko:

[……]

Podstawa umocowania:
Wzór podpisu

12

Czy dokumentacje, z której wynika sposób
reprezentacji
wykonawcy
(np.
organ
uprawniony do reprezentacji podmiotu) można
uzyskać
za
pomocą
bezpłatnych
i
ogólnodostępnych baz danych13:

Jeżeli powyższe dane są dostępne w formie
elektronicznej, proszę wskazać dane niezbędne
do ich pobrania:

[……]
[……]
[ ] Tak, można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych:
W przypadku wyrażenia zgody dokumenty te pobrać można pod
adresami:
https://prod.ceidg.gov.pl;
https://ems.ms.gov.pl;
W przypadku gdy dokumenty te dostępne są pod innymi adresami
niż powyżej podać należy np. adres internetowy, wydający urząd
lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji, identyfikator
wydruku: …………………………………………………

[ ] Nie

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum lub spółki
cywilnej.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie numer NIP i REGON wszystkich członków konsorcjum lub spółki cywilnej.
11
Patrz rozdział X ust. 18 SIWZ.
12
Zaleca się złożenie wzoru podpisu/parafy, którą wykonawca będzie się posługiwał podpisując ofertę w tym jej zalączniki,
w przypadku braku pieczęci imiennej.
13
Patrz rozdział VI ust. 5 pkt. 3 SIWZ.
9

10
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W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„PRZEBUDOWA NA FONTANNĘ ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO PRZY UL.
NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE” niniejszym:
1. SKŁADAMY ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto (wynagrodzenie ryczałtowe)
……………………………….………zł, w tym VAT w wysokości …..….%.
4. OŚWIADCZAMY, że termin gwarancji (który będzie oceniany w kryterium oceny ofert
„Termin gwarancji”14) będzie wynosił _____________ miesięcy licząc od dnia odbioru
końcowego robót.
5. ŚWIADCZENIE OBSŁUGI SERWISOWEJ FONTANNY* (oceniane w kryterium oceny
ofert „Obsługa serwisowa fontanny)”15:
NIE OFERUJEM świadczenia obsługi serwisowej fontanny.
OFERUJEM świadczenie obsługi serwisowej fontanny przez okres 12 miesięcy licząc od
dnia odbioru końcowego robót.
OFERUJEM świadczenie obsługi serwisowej fontanny przez okres 24 miesięcy licząc od
dnia odbioru końcowego robót.
OFERUJEM świadczenie obsługi serwisowej fontanny przez okres 36 miesięcy licząc od
dnia odbioru końcowego robót.
OFERUJEM świadczenie obsługi serwisowej fontanny przez okres 48 miesięcy licząc od
dnia odbioru końcowego robót.
OFERUJEM świadczenie obsługi serwisowej fontanny przez okres 60 miesięcy licząc od
dnia odbioru końcowego robót.
6. OŚWIADCZAMY, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
które będą wystawione w naszym imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla którego
zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest
rachunek VAT.
7. OŚWIADCZAMY, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w SIWZ.
8. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

* Wpisać „X” we właściwy kwadrat

10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/ ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom
wykonanie następujących części zamówienia (niepotrzebne skreślić):
14
15

Zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ.
Zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ.
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_____________________________________________________________
ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom:

11. Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę / nie wyraża (-ją) zgody** na to, aby
Zamawiający uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały
przedstawione w załączniku nr 4 do SIWZ (tj. Oświadczeniu dotyczącym przesłanek
wykluczenia z postępowania) na potrzeby postępowania pn. „PRZEBUDOWA NA FONTANNĘ
ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE” w
zakresie podstawy wykluczenia o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp. W przypadku
wyrażenia zgody dokumenty te pobrać można pod adresami:
https://ems.ms.gov.pl/
https://prod.ceidg.gov.pl;

12.

13.

14.
15.

W przypadku, gdy dokumenty te dostępne są pod innymi adresami niż powyżej podać należy np.
adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji,
identyfikator wydruku:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO16 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu17.
OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one
udostępniane.
OFERTĘ składamy na _________ stronach.
ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
_________
_________
_________
.................................. , dnia ......................

…….……….........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

** Skreślić niewłaściwe

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
17
skreślić w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
16
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Załącznik nr 3 do SIWZ
……………………………….
Pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „PRZEBUDOWA NA FONTANNĘ ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO
PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) niniejszym oświadczam, co
następuje:
I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam/y, określone przez Zamawiającego w rozdziale V ust. 1 SIWZ,
warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej18:
Warunek udziału w postępowaniu

TAK /
NIE
(podać)
Rozdział V ust. 1 pkt. 3.1 SIWZ – doświadczenie wykonawcy (minimalny poziom zdolności)
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum
1 robotę budowlaną polegające na budowie lub przebudowie fontanny wyposażonej
w co najmniej 5 dysz wodnych i automatyczny system sterowania.
Rozdział V ust. 1 pkt. 3.2 SIWZ – osoby skierowane do realizacji zamówienia
(minimalny poziom zdolności)
Wykonawca dysponuje minimum jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika
budowy posiadającą:
a) uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez
ograniczeń.
b) co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień jak w lit. a)
w zakresie kierowania robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub
kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Wykonawca dysponuje minimum jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót
branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznyc h w
budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń.

W przypadku odpowiedzi negatywnej tj. „NIE” wypełnić należy pkt. II oświadczenia tj. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA
ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW oraz załączyć wraz z ofertą zobowiązanie tego podmiotu zgodnie z rozdziałem VI ust. 1 pkt. 3 SIWZ.
18
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Wykonawca dysponuje minimum jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót
branży sanitarnej posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w
budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń.
................................. , dnia ......................

…….……….................................................. ..................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW *:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w rozdziale V ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów, w następującym zakresie:
Warunek udziału w postępowaniu

Tak / NIE
DOTYCZY
(podać)

Podmiot udostępniający
zasób
(nazwa, adres)

Rozdział V ust. 1 pkt. 3.1 SIWZ – doświadczenie wykonawcy (minimalny poziom zdolności)
Podmiot udostępniający zasób w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał należycie minimum 1 robotę budowlaną
polegające na budowie lub przebudowie fontanny
wyposażonej w co najmniej 5 dysz wodnych i
automatyczny system sterowania.
Rozdział V ust. 1 pkt. 3.2 SIWZ – osoby skierowane do realizacji zamówienia (minimalny
poziom zdolności)
Podmiot udostępniający zasób dysponuje minimum
jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy
posiadającą:
a) uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w
budownictwie tj. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej bez ograniczeń.
b) co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc
od dnia uzyskania uprawnień jak w lit. a) w
zakresie kierowania robotami budowlanymi jako
kierownik budowy lub kierownik robót w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Podmiot udostępniający zasób dysponuje minimum
jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót
branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do
pełnienia funkcji technicznyc h w budownictwie tj. do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
Podmiot udostępniający zasób dysponuje minimum
jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót
branży sanitarnej posiadającą uprawnienia do
pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociągowych
i
kanalizacyjnych bez ograniczeń.
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

.................................. , dnia ......................

…….……….........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
.................................. , dnia ......................

…….……….........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

*uzupełnić odpowiednio, jeśli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów zgodnie z
art. 22a ustawy Pzp (rozdział V ust. 8 SIWZ)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
……………………………….
Pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „PRZEBUDOWA NA FONTANNĘ ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO
PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) niniejszym oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
I. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
…….……….........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
II. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1). Jednocześnie oświadczam,
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące
środki naprawcze*:
…………………………………………………………………………………………..………………
.................................. , dnia ......................

…...........………………………………………………….…………………………………
.................................. , dnia ......................

…….……….........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA **:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………
…………….............................................………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 13–22 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
.................................. , dnia ......................

…….……….........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.................................. , dnia ......................

…….……….........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Uwaga:
*uzupełnić jeśli aktualizuje się podstawa wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt
13-14, 16-20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
**uzupełnić jeśli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów
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Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
SKŁADANE PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT
ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM VI UST. 4 PKT. 2 SIWZ
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Załącznik nr 5 do SIWZ
………………………………
Pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „PRZEBUDOWA NA FONTANNĘ ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO
PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) niniejszym:
□ OŚWIADCZAM/Y, że należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24
ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych w skład której
wchodzą następujące podmioty*:
Lp.

Lista podmiotów

1
2
3
□ OŚWIADCZAM/Y, że nie należę/należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych*
□ OŚWIADCZAM/Y, że nie należę/należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów*

.................................. , dnia ......................

…….……….........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

* zaznaczyć właściwy kwadrat
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Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
i braku podstaw do wykluczenia
SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ WYKONAWCĘ,
KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA NAJWYŻEJ
PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT
ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM VI UST. 2 SIWZ

Załącznik nr 6 - wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 7 - wykaz osób
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Załącznik nr 6 do SIWZ
………………………………
Pieczęć Wykonawcy
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Lp.

Przedmiot zamówienia
Nazwa zadania
Wskazanie
inwestycyjnego
rodzaju robót
(tj. budowa,
przebudowa)*

Wskazanie zakresu robót
Przedmiot zamówienia
obejmował wykonanie
fontanny wyposażonej w:
dysze wodne

automatyczny
system
sterowania

………..
(podać ilość
wykonanych
dysz
wodnych)

………..
(TAK / NIE)

Wartość
zamówienia
brutto

Termin
realizacji
(od – do)

Miejsce
wykonania
prac

Zamawiający
(Inwestor)

* Wykonawca zobowiązany jest podać informacje w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w
rozdziale V ust. 1 pkt. 3.1 SIWZ.
.................................. , dnia ...................... …….……….........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
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Załącznik nr 7 do SIWZ
………………………………
Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ OSÓB

Kierownik budowy
Lp.

a
1.

Imię i nazwisko

b

Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie
i wykształcenie – zgodnie z wymaganiami SIWZ
Uprawnienia
budowlane**

Doświadczenie zawodowe*

Podstawa
dysponowania

c

d

e

…………. lat doświadczenia
zawodowego w pełnieniu
funkcji kierownika budowy
lub kierownika robót w
spacjalności konstrukcyjnobudowlanej po uzyskaniu
wymaganych uprawnień
(wskazanych w kolumnie c)

Kierownik robót branży elektrycznej
Lp.

a
2.

Imię i nazwisko

b

Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie
i wykształcenie – zgodnie z wymaganiami SIWZ
Uprawnienia budowlane**

Podstawa
dysponowania

c

d
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Kierownik robót branży sanitarnej
Lp.

a
3.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie
i wykształcenie – zgodnie z wymaganiami SIWZ
Uprawnienia budowlane**

Podstawa
dysponowania

c

d

b

* Wykonawca zobowiązany jest podać informacje w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V ust. 1 pkt. 3.2 SIWZ.
** Wykonawca zobowiązany jest podać informacje w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V ust. 1 pkt. 3.2 SIWZ. Zamawiający
zaleca wskazać numer i zakres uprawnień, datę wydania i organ wydający, oraz podstawę
prawną wydanych uprawnień oraz dokładne zacytować zakres uprawnień z
posiadanego zaświadczenia.

.................................. , dnia ......................

…….……….........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
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