SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
z późn. zm.), o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 225 000 EURO.

Sygn. postępowania: EZ-240-59/2016

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Remont magazynu wraz z budynkiem profilatorni w Halinowie przy ul. Okuniewskiej 1

ZATWIERDZAM:
Zastępca Dyrektora PIG-PIB
PROKURENT
dr Edyta Majer
data: 06.10.2016 r
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Użyte w niniejszym dokumencie skróty i sformułowania oznaczają:
1. „ustawa Pzp” – ustawę z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
z późn. zm.);
2. „SIWZ” – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;
3. „Zamawiający” – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy;
4. „Wykonawca” – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp.
1.

ZAMAWIAJĄCY
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
00-975 Warszawa
ul. Rakowiecka 4
NIP: 525-000-80-40
REGON: 000332133

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro, zgodnie z przepisami ustawy
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), dalej zwaną
ustawą Pzp.

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1.

Przedmiotem zamówienia jest: remont magazynu wraz z budynkiem profilatorni w Halinowie przy
ul. Okuniewskiej 1.

3.2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w:
3.2.1. załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
3.2.2. załączniku nr 1a – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
3.2.3. załączniku nr 1b – Przedmiar robót wraz z kosztorysem ofertowym

3.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod i nazwa CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 22.12.2016 r.
5.

6.

OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE

5.1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA W ART.67 UST.1 PKT 6
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.
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7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez
Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
7.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
7.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
7.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

7.2. W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
7.2.1.

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną o
wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto, która obejmowała m. in. wykonanie/remont
izolacji pionowej budynku/ów wraz z elewacją.

7.2.2.

do realizacji zamówienia będzie dysponował osobą o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji
zamówienia, tj. jedną osobą - Kierownik budowy, który będzie odpowiedzialny za nadzór
merytoryczny i organizacyjny nad realizacją przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy,
kontrolę i koordynację pracy zespołu Wykonawcy, kontakty z Zamawiającym i innymi
wykonawcami, przygotowanie raportów (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) – osoba ta
musi posiadać co najmniej następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz
uprawnienia:

7.2.2.1

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub
ważne uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia
równoważne według przepisów kraju ich uzyskania,
7.2.2.2 aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego lub
równoważne według przepisów kraju jego uzyskania,
7.2.2.3 minimum 3 lata doświadczenia jako kierownik budowy,

UWAGA:
1. stosownie do art. 12a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w
art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w
ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej z dnia 18 marca 2008r.;
2. w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) nabycie kwalifikacji
do kierowania robotami zgodnie z przepisami kraju, w którym w/w kwalifikacje dana osoba nabyła jest
równoważne z uzyskaniem odpowiednich uprawnień budowlanych na terenie Polski

7.3. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”.
7.3.1. Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, mogą polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7.3.2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, kwalifikacji zawodowych
i wykształcenia osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.3.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega,
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
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zdolności techniczne lub zawodowe.

7.4. Spełnianie warunków udziału przez konsorcjum.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
warunki określone w pkt 7.2 SIWZ mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub
łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7.5. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji
zawartych w oświadczeniach i dokumentach.

7.6. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia –
nie spełnia”.
8.

PODSTAWY WYKLUCZENIA

8.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz

8.2.

którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, tj.
8.2.1. w stosunku do których 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844
oraz z 2016 r. poz. 615) 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

9.

8.3.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8.4.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub 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.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na ww. podstawie.

8.5.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

8.6.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających
wspólną ofertę przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postepowania, określona w pkt. 8.1 i 8.2
SIWZ oceniana będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE
PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1. Oświadczenie składane wraz z ofertą i jego zakres:
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
zawierające w szczególności informacje:
9.1.1. o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt 7 SIWZ,
9.1.2. o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 1322 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
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9.1.3. o innych podmiotach, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, wraz z informacją dotyczącą podstaw wykluczenia innego
podmiotu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy.
9.1.3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp
do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania
zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści
załączonych dokumentów powinien wynikać:
9.1.3.1.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
9.1.3.1.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
9.1.3.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
9.1.3.1.4. czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
9.1.4. o podwykonawcach – jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy firm podwykonawców w składanej ofercie.

9.2. Szczegółowy zakres wymaganych informacji, które powinno zawierać ww. oświadczenie wskazany jest
we wzorze zawartym w Załączniku nr 4 do SIWZ.

9.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

9.4. Oświadczenie o grupie kapitałowej:
9.4.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest
przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym
postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument
składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
9.4.2. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

9.5. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW W CELU POTWIERDZENIA, ŻE
WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

10.1. Zamawiający dokona w pierwszej kolejności ocenę ofert, a następnie zbadanie, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
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10.2. Niemniej jednak, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

10.3. Zamawiający wezwie Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów
wymienionych w pkt 10.4 i 10.5 SIWZ (w razie konieczności także w pkt 10.8. i 10.10).

10.4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 7 SIWZ,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
10.4.1. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 7 do SIWZ.
10.4.2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane 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;- na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ (wykaz robót
budowlanych)

10.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający
żąda następujących dokumentów:
10.5.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- dokument składa
każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

10.6. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca wykazał
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.

10.7. Nie wykazanie spełniania chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.

10.8. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących innego podmiotu żądane od
Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza:
10.8.1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do
innego podmiotu:
10.8.1.1.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp,
10.8.2. Stosownie do zakresu udostępnianych zasobów przez inny podmiot oraz warunków,
których spełnianiu one służą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć właściwe dokumenty
tych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez
Wykonawcę.

10.9. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie:
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum),
dokumenty wymienione w pkt 10.5 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty wskazane w pkt 10.4 składa ten Wykonawca-członek konsorcjum, który
wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu.

10.10.Dokumenty Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej
10.10.1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 10.3.1 – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
10.10.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.8.1 powyżej powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.10.3. 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 10.8.1 powyżej, 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. Przepisy pkt
10.8.2 stosuje się odpowiednio.

10.11.Charakter/postać dokumentów lub oświadczeń:
10.11.1. Oświadczenia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach których
polega Wykonawca, składane są w postaci oryginału. Za oryginał uważa się
oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.
10.11.2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
10.11.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez
Wykonawcę albo podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca albo
Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego –
odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10.11.4. Wszelkie poprawki lub zmiany (skreślenie, itp.) w dokumentach lub oświadczeniach
muszą być podpisane własnoręcznie przez uprawnioną, w miejscu dokonanej poprawki
lub zmiany. Naniesione zmiany muszą być czytelne.

10.12.Reprezentacja i pełnomocnictwo
10.12.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania
których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy
złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
10.12.2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). Treść
pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których
pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
10.12.3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania
Wykonawcy/Wykonawców.

10.13.Wyjątki od obowiązku złożenia dokumentów:
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli:
10.13.1. 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 publiczne (ze wskazaniem
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adresu internetowego, wydającego urzędu lub organu, z dokładnymi danymi
referencyjnymi dokumentacji – w pkt. 4 Formularza „Oferta”),
10.13.2. Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy
(ze wskazaniem nazwy i numeru postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).
11. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

11.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i
615). Dokonany przez Wykonawcę wybór sposobu złożenia informacji/oświadczeń/dokumentów
powinien uwzględniać obowiązek zachowania przez Wykonawcę wymagań w zakresie pisemnej
formy oferty oraz obowiązku zachowania charakteru/postaci składanych dokumentów i
oświadczeń określonych w pkt 9 i 10 SIWZ.

11.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający ma
obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.

11.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął w terminie późniejszym niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na wydłużenie biegu terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ, na które
Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi.

11.4. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, oraz informacje, w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi
uznaje się za złożone w chwili, w której wpłynął on do siedziby adresata faksem, elektronicznie lub
został doręczony w inny sposób do siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy. Przesyłając
oświadczenie, wniosek, zawiadomienie oraz informacje, w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi, za
pomocą faksu lub elektronicznie, każda strona ma obowiązek potwierdzić jej wpływ (lub
poinformować o braku wpływu) na żądanie drugiej strony.

11.5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Robert Śledzik (Dział Zamówień Publicznych)
tel. + 48 22 459 21 50
fax +48 22 459 20 23
e- mail: robert.sledzik@pgi.gov.pl

11.6. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres
Zamawiającego:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
e-mail: robert.sledzik@pgi.gov.pl
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

12.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 (słownie: cztery tysiące złotych) przed
upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.
12.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
12.2.1. pieniądzu;
12.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
12.2.3. gwarancjach bankowych;
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12.2.4.
12.2.5.

gwarancjach ubezpieczeniowych;
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 (Dz. U. z 2016 r.
poz. 359).
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony w Getin Noble Bank
SA nr konta: 52 1560 0013 2366 2335 1965 0001 w tytule przelewu: „wadium w postęp. Sygn.
EZ-240-59/2016”.
12.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek
bankowy (uznanie kwoty na rachunku Zamawiającego), o którym mowa w pkt 910.3 przed upływem
terminu składania ofert.
12.5. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 12.2 ppkt 12.2.2-5, musi zawierać zobowiązanie
gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp, przy
czym:
12.5.1
w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te
muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z
postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań,
12.5.2
dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego
nieodwołanie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie,
12.5.3
dokumenty te zostaną złożone w oryginale.
12.5 Oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 12.2 ppkt 12.2.2-5, należy złożyć wraz z ofertą, w osobnej
kopercie.
12.6 Zamawiający informuje, iż jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami w przypadku ziszczenia
się przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a uPzp.
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
13.1 Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, określonego
w pkt 15 SIWZ.
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

14.1.

Wykonawca przedstawia ofertę o treści odpowiadającej treści SIWZ. Propozycje rozwiązań m.in.
alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę, a oferta zostanie odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

14.2.

Oferta musi zawierać co najmniej:
14.2.1. wypełniony formularz „Oferta”, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
14.2.2. oświadczenia, o których mowa w pkt. 4 SIWZ
14.2.3. dokument pełnomocnictwa (jeśli dotyczy);
14.2.4. dowód wpłaty wadium

14.3.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.

14.4.

Brak informacji, o której mowa w pkt 9.1.4. SIWZ, będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę.

14.5.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz
uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

14.6.

Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA”, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, z załączonymi
dokumentami i oświadczeniami, wymaganymi niniejszą SIWZ.

14.7.

Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana w języku polskim, w sposób czytelny, logiczny,
pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

14.8.

Zamawiający zaleca sporządzenie oferty na komputerze lub wypełnienie druków czytelnym pismem
ręcznym.
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14.9.

Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym na język
polski.

14.10. W przypadku uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt. 10.13.1 SIWZ w języku obcym,
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

14.11. Wykonawca może przepisać druki Zamawiającego, jednakże treść zawarta we wzorach Zamawiającego
nie może ulec zmianie.

14.12. Zalecane jest, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Numeracja stron
powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

14.13. Oferta po jej otwarciu, w terminie wyznaczonym na termin otwarcia ofert, jest jawna.
14.14. Zamawiający wymaga aby oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami, była podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

14.15. Zamawiający zaleca złożenie oferty w taki sposób, aby nie uległa zdekompletowaniu.
14.16. Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
14.17. Koperta powinna być zaadresowana na adres:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
oraz opisana następująco:
Oferta na:
„Remont magazynu wraz z budynkiem profilatorni w Halinowie przy ul. Okuniewskiej 1”
(Sygn. Postępowania: EZ-240-59/2016)
Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 21.10.2016 roku.

14.18. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
14.19. W przypadku przekazania oferty do Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego,
osobiście lub posłańca, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za datę i godzinę jej wpływu do
Kancelarii PIG-PIB.

14.20. Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna cena. Jeżeli
Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami,
wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

14.21. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie, podpisane przez osoby uprawnione, o wprowadzeniu
zmian do oferty lub wycofaniu oferty, przed upływem ostatecznego terminu wyznaczonego do
składania ofert.

14.22. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z
późn.zm.), co do których Wykonawca:
14.22.1. zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione,
muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY
O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - Wykonawca zobowiązany jest złożyć
wraz z ofertą uzasadnienie zwierające w szczególności: określenie charakteru jaki mają
zastrzeżone informacje, wskazanie działań jakie zostały podjęte przez Wykonawcę w celu
zachowania poufności informacji zawartych w dokumentach oraz wskazanie czy
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały wcześniej ujawnione do
wiadomości publicznej.

10

14.22.2. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z
ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy
przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako
niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
14.22.3. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
14.22.4. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) powinny zostać umieszczone
w odrębnej, zaklejonej kopercie (lub zabezpieczone w inny sposób), opisanej „tajemnica
przedsiębiorstwa”, dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty powinna zostać
umieszczona informacja, że dany dokument jest zastrzeżony. Wykonawca zobowiązany
jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3
ustawy Pzp).
15. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT

15.1.

Oferty należy składać na adres:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Kancelaria Ogólna (parter budynku, pok. 1) czynna w godzinach 7.30 – 15.30

15.2.

Termin składania ofert upływa 21.10.2016 r. o godz. 10:00

15.3.

Oferty dostarczone do Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub
posłańca będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia
do terminu określonego w pkt 15.2 SIWZ. Decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Ogólnej
PIG-PIB.

15.4.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po wyznaczonym terminie na
składanie ofert.

15.5.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.10.2016 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego w
bud. A, pok. nr 231.

15.6.

Otwarcie ofert jest jawne.

15.7.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.pgi.gov.pl/przetargi
informacje dotyczące:
15.7.1. kwoty, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia;
15.7.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
15.7.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach – jeżeli dotyczy.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

16.1.

Wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności
umowy i nie będą podlegały zmianom.

16.2.

Wypełniony Kosztorys ofertowy zostanie złożony przez Wykonawcę jako załącznik do oferty.

16.3.

Wykonawca, na stronie tytułowej Kosztorysu ofertowego, określi dane wyjściowe do
kosztorysowania.

16.4.

Wykonawca określi ceny jednostkowe i wartości na wszystkie pozycje zamówienia wymienione

16.5.

w Kosztorysach ofertowych, zgodnie z ilościami (przedmiarami) w nich określonymi.
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16.6.

Cena jednostkowa każdej pozycji Kosztorysu ofertowego musi obejmować koszty bezpośrednie
robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu technologicznego, oraz koszty pośrednie, koszty
zakupu i zysk, cena jednostkowa z narzutami jest ceną netto.

16.7.

Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne opusty oferowane
przez Wykonawcę. Wartość pozycji po zastosowaniu opustu nie może być niższa niż koszty własne
lub koszty wytworzenia.

16.8.

Brak ceny jednostkowej w pozycji kosztorysu ofertowego będzie podstawą do odrzucenia oferty jako
niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

16.9.

Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich pozycji Kosztorysu ofertowego netto,
powiększona o podatek VAT zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze
zm).

16.10. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne
omyłki, możliwe do poprawienia zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych.

16.11. Wszystkie ceny będą określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

16.12. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16.13. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

16.14. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień jeżeli cena oferty lub jej istotne części składowe
wydają się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

16.15. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o
co najmniej 30% od:
16.15.1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, lub średniej arytmetycznej
cen wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych,
które nie wymagają wyjaśnienia;
16.15.2. wartości przedmiotu zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania,
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w pkt 16.14).
17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
17.1 Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu.
17.2 Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu.
17.3

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
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Numer

Nazwa kryterium

Waga podana
w punktach

Kryterium
1

Cena

90

2

Gwarancja jakości

10

17.4 Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku albo z dokładnością wystarczającą do wykazania zróżnicowania ofert niepodlegających
odrzuceniu.
17.5 Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium:
1)

Cena (Pc):
najniższa cena
Pc = ---------------------------------- x 90 pkt
cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 90 pkt.

2)

Gwarancja jakości (Pg)

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt.
Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy.
Gwarancja jakości

Liczba przyznawanych
punktów

36 miesięcy

0

48 miesięcy

5

60 miesięcy

10

Jeżeli wykonawca złoży ofertę, w której zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy i/lub nie wskaże
jednoznacznie oferowanego okresu gwarancji wówczas jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z uwagi na fakt że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
17.6 Wybór najkorzystniejszej oferty, będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o kryterium
oceny oferty, na podstawie punktów wyliczonych wg poniższego wzoru: kryterium ,,ceny” i kryterium
,,gwarancja jakości”
P=Pc+Pg
Gdzie:
P- suma liczby punktów uzyskanych w kryterium ,, Cena” i ,,Gwarancja jakości”
Pc- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena”
Pg- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,”Gwarancja jakości
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18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

18.1. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.

ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy Wykonawcy ci mogą zostać
zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie, najpóźniej w
dniu zawarcia umowy, do przedłożenia stosownych dokumentów – polis wraz dowodami opłacenia
składek – zgodnie z § 15 Istotnych postanowień umowy.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu, kopie uprawnień i aktualne
zaświadczenia o wpisie na listę członków samorządu budowlanego osób, które będą kierować robotami
budowlanymi.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram wykonania robót
budowlanych.
Jeżeli Wykonawca nie dostarczy kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający uzna, że
Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
19.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19.2 W celu zapewnienia należytego wykonania umowy ustanawia się zabezpieczenie w wysokości 10% ceny
całkowitej podanej w Formularzu ,,Oferta’’.
19.3 Strony ustalają, że całość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca wniesie przed zawarciem
umowy w:
- pieniądzu – przelewem – na rachunek Zamawiającego w banku: Getin Noble Bank SA nr konta: 52
1560 0013 2366 2335 1965 0001, lub
- poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
bezwarunkowym, nieodwołalnym, płatnym na pierwsze żądanie Zamawiającego, trwającym dłużej
o 30 dni niż zabezpieczone zobowiązanie, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym, lub
- gwarancji bankowej lub poręczeniu bankowym - bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze
żądanie Zamawiającego, trwającej dłużej o 30 dni niż zabezpieczone zobowiązanie, lub
- gwarancji ubezpieczeniowej - bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie
Zamawiającego, trwającej dłużej o 30 dni niż zabezpieczone zobowiązanie, lub
- 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.
19.4 Dokument, stanowiący potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (np.
kopia przelewu lub oryginał gwarancji) Wykonawca powinien złożyć do zawieranej umowy.
19.5 Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej w pkt. 19.2 wysokości, według wyboru
Wykonawcy, w jednej lub kilku określonych wyżej formach.
19.6 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń muszą być one wystawione na
okres obejmujący wykonanie zamówienia na okres gwarancji jakości oraz rękojmi.
19.7 Zabezpieczenie
należytego
wykonania
umowy
zostanie
zwrócone
Wykonawcy
w terminach określonych w §13 Istotnych postanowień umowy.
19.8 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w ust. 29.3. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
19.9 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być
złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno w formie jednego
dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania
oraz na okres obowiązywania rękojmi jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów.
20. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA

20.1.

Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym
w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcą zamieszczone są w Istotnych postanowieniach
umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
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20.2.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Istotnych postanowień umowy, będą rozpatrywane jak dla
całej SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.

20.3.

Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w
trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.

20.4.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

20.5.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu) Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.

20.6.

Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone w Istotnych
postanowieniach umowy.

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁYGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy Pzp.
22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

22.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

22.2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
22.3. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.
23. ZAŁĄCZNIKI:

23.1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia;
23.2. Załącznik nr 1a do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
23.3. Załącznik nr 1b do SIWZ – Przedmiar robót (kosztorys ofertowy)
23.4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy;
23.5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz „Oferta”;
23.6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw do wykluczenia z postępowania;

23.7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23;
23.8. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych
23.9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszej zamówienia jest wykonanie robót remontowych elementów budynku: dachu,
cokołu oraz opaski, magazynu i budynku profilatorni znajdujących się w miejscowości Halinów przy
zbiegu ulic Okuniewskiej i J. Bema. Poniżej przedstawiono opis prac związanych z remontem. Elementy
powyższe zostały zakwalifikowane do remontu w pierwszej kolejności, ze względu na obecny stan
techniczny tych elementów i możliwość gwałtownego zużycia budynku w przypadku braku podjęcia
działań remontowych w tym zakresie:
W pierwszej kolejności należy wykonać roboty przygotowawcze, demontażowe i rozbiórkowe. Usunięta
zostanie warstwa ziemi urodzajnej, humusu, w miejscach opasek po obwodzie budynku (w obszarze gdzie
bezpośrednio przy opasce znajduje się warstwa ziemi urodzajnej). Rozbiórce ulegną opaski oraz
fragmenty elementów betonowych stanowiących nawierzchnię z kostki. Rozebrane zostaną zużyte rynny
budynku oraz rury spustowe.
Remont dachu rozpocznie się od remontu obróbek, uzupełnień, napraw obróbek i wywiewek. Część
nasad wentylacyjnych zostanie wymieniona. Częściowej wymianie ulegną obróbki elementów
zamocowanych na dachu. Powierzchnia dachu zostanie oczyszczona poprzez szczotkowanie i
strumieniowo. Po oczyszczeniu zostaną przeprowadzone naprawy, uszczelnienia, kitami dekarskimi. Nad
rynnami, do powierzchni dachu, zostaną zamocowane prefabrykowane śniegołapy. Powierzchnia dachu
zostanie odtłuszczona i pomalowana farbami (zaproponowano wyroby na bazie żywic epoksydowych.
Zostanie przeprowadzony montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych blachy ocynkowanej.
Uzupełnione zostaną brakujące kratki wentylacyjne na kominach. Czapy kominów zostaną zaizolowane
powłokowa masą bitumiczna.
W obszarze opaski zamierza się usunąć grunt, ostukać i odbić „głuche” i zmurszałe tynki. Następnie
zamierza się oczyścić ręcznie poprzez szczotkowanie powierzchnie cokołu, oczyścić powierzchnię
strumieniowo, zagruntować powierzchnię. Na tak przygotowanym cokole należy uzupełnić tynki
gotowymi zaprawami tynkarskimi renowacyjnymi. Po tych robotach należy wykonać izolację powierzchni
pionowej na zimno, powłokową, bitumiczna, w dwóch warstwach. W części ogrzewanej budynku osłonić
izolację płytami styropianowymi do zastosowań na opaski, o zwiększonej odporności na wodę, o grubości
12 cm. Izolację przeciwwilgociowa osłonić folią kubełkową. Zamocowanie foli kubełkowej od góry
systemową listwą PVC. Nad folią kubełkową i na styropianie wykonać warstwę z zatopieniem siatki w
kleju. Nad dociepleniem powierzchnię zakończyć listwa startową lub początkowa. Zagruntować
powierzchnię i wykonać tynk organiczny na bazie żywic syntetycznych (mozaike z różnobarwnych
kamieni).
Wykop zasypać gruntem rodzimym i zagęścić warstwami do stopnia zagęszczenia większego od 1.
Wykonać podbudowę i opaskę z kostki. Rozebrane nawierzchnie odtworzyć. Opaskę zakończyć obrzeżem
betonowym 20x6. W opaskę wbudować koryta betonowe pod rurami spustowymi, w celu odprowadzenia
wody opadowej od budynku. Humus rozplantować po terenie zielonym. Gruz, śmieci i złom wywieść na
wysypisko i poddać utylizacji.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 22.12.2016 r.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w dniu ………………………….. 2016 r., pomiędzy:
1./ Państwowym Instytutem Geologiczny - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w
Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122099
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP 525-000-80-40, w imieniu którego działa:
• ……………………………………
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a
2./ ………………………………… (PESEL …………….), prowadzącym działalność gospodarczą pod
firmą …………………../* ……………….., z siedzibą: …………….., wpisaną do CEIDG/*KRS
………., NIP:……………………., reprezentowaną przez:
• …………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego (EZ-240-59/2016) pn:

Remont
magazynu
wraz
z
budynkiem
profilatorni
w
Halinowie
przy
ul. Okuniewskiej 1, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1 (Przedmiot umowy)
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie magazynu wraz
z budynkiem profilatorni w Halinowie przy ul. Okuniewskiej 1 w zakresie szczegółowo
opisanym w załączniku nr 1 do umowy (Opisie przedmiotu zamówienia) oraz przedmiarach, o których
mowa w ust.2.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w poniżej wymienionych załącznikach
dokumentacji SIWZ/ Opisu przedmiotu zamówienia obejmującej:
1) przedmiary (zawarte w części wstępnej formularza kosztorysu ofertowego - zał. nr 1 b SIWZ),
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - w zakresie związanym z przedmiotem
umowy – zał. 1a do umowy;
3) obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką
budowlaną
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, nadto, iż dokonał wizji lokalnej
terenu robót oraz zapewnia, że posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma
dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych umową, zgodnie z
obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż., zasadami sztuki budowlanej i
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi normami, z materiałów odpowiadających
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto
przepisami ochrony środowiska i przepisami o odpadach.
§ 2 (Terminy realizacji)
1. Przedmiot umowy określony w § 1 Wykonawca wykona w terminie: do 22.12.2016 r .
2. Strony zgodnie ustalają, że harmonogram rzeczowo- terminowo- finansowy robót zostanie ustalony w
terminie do 5 dni od dnia zawarcie umowy i po jego zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez
Zamawiającego, jako tzw. ostateczny harmonogram rzeczowo- finansowy stanowić będzie
załącznik nr 2 do umowy.
3. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie nie później niż 5 dni roboczych od daty wprowadzenia
Wykonawcy na teren robót.
4. Zakończeniem robót jest wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją techniczną, umową,
ustaleniami stron umowy w trakcie realizacji.
5. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i niezawinionych przez niego, niemożliwa jest
kontynuacja robót, Wykonawca może wpisem do dziennika robót zgłosić konieczność czasowego
przerwania prowadzenia robót.
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6. Wpis taki musi uzyskać potwierdzenie inspektora nadzoru koordynującego prace nadzoru
inwestorskiego.
7. Czasowe przerwanie robót musi podlegać akceptacji Zamawiającego i wówczas okres przerwy w
prowadzeniu robót może nie być wliczany do czasu realizacji przedmiotu umowy.
8. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 powyżej, strony ustalą w drodze
aneksu do niniejszej umowy, nowy termin zakończenia inwestycji.
9. Dniem zakończenia robót jest wpis kierownika budowy do dziennika robót, informujący o gotowości
do odbioru, potwierdzony przez branżowych inspektorów nadzoru, że wszystkie roboty zgodnie z
umową zostały wykonane.
1.

§ 3 (Obowiązki Wykonawcy)
Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy zobowiązuje się do:
1) rozpoczęcia robót w ciągu 5 dni roboczych od daty wprowadzenia Wykonawcy na teren robót;
2) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji projektowej,
wiedzą techniczną, obowiązującymi normami technicznymi oraz wymogami SIWZ i umowy; w tym
zaangażowanie przy realizacji przedmiotu umowy kierownika budowy/ robót zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz wymogami SIWZ - przez cały czas realizacji przedmiotu umowy
kierownicy musza być dostępni dla Zamawiającego
3) prowadzenia dokumentacji robót budowlanych zgodnie z prawem budowlanym, brania udziału w
naradach koordynacyjnych organizowanych w miejscu prowadzenia robót;
4) zabezpieczenia terenu robót przez cały czas realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za zaginięcie lub kradzież narzędzi, urządzeń i materiałów Wykonawcy
znajdujących się na terenie budowy.
5) utrzymania terenu robót i dróg dojazdowych w należytym stanie, wprowadzenie zgodnej z
przepisami gospodarki odpadami i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;
6) zajęcia i zagospodarowanie terenu związanego z potrzebami zaplecza robót - w miejscu
uzgodnionym z nadzorem Zamawiającego. Wszystkie roboty i czynności związane z
zabezpieczeniem dostaw mediów (wody, energii elektrycznej oraz łączności telefonicznej) na
teren robót i zaplecza, jak również opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji
powykonawczej - Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca
odpowiada za zajęty teren robót;
7) sporządzenia przed wprowadzeniem na teren robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych;
8) ponoszenia pełnej odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa
w czasie wykonywania prac, w tym pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją
przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
9) zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla funkcjonujących w tym czasie
innych obiektów zlokalizowanych/* budowanych na terenie nieruchomości Zamawiającego, w
tym stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm
zapylenia i natężenia hałasu;
10) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy;
11) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach,
które mogą wpłynąć na jakość lub termin wykonania przedmiotu umowy oraz zgłaszania
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Nie
zgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i
przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;
12) po zakończeniu robót zlikwidowania zaplecza, uporządkowania teren robót i przekazania go
Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót;
13) przedstawienia przed rozpoczęciem robót deklaracji zgodności lub certyfikatów na zgodność z aprobatą
techniczną dla materiałów które zamierza zastosować do akceptacji Zamawiającego;
14) ponoszenia odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców, jak za
działania, uchybienia lub zaniechania własne;
15) wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. „ Prawo Budowlane” (Dz. U. 2016 r., poz.290); tj. wyrobów dopuszczonych do
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obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, ze zm.);
16) protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót i instalacji;
17) wykonania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, budowlanej dokumentacji powykonawczej w 2ch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej i przekazania jej Zamawiającemu przed
wyznaczonym terminem końcowego odbioru robót;
18) przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją
powykonawczą oryginalnych atestów i świadectw dopuszczających do stosowania (zgodnie z
wymogami prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych) użytych przy
realizacji przedmiotu umowy materiałów budowlanych, elementów wykończenia/*wymaganych
pomiarów oporności instalacji odgromowej (wraz z adnotacją kierownika robót budowlanych, mówiącą o
wbudowaniu materiału ze wskazaniem miejsca wbudowania, z podpisem i pieczęcią kierownika robót), a nadto
przekazania kopii kart przekazania odpadów wraz z kopiami faktur dotyczących kosztów
przekazania odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów lub do innego miejsca utylizacji –
dokumentując zagospodarowanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
19) zapewnienia gwarancji i bezpłatnego serwisu na urządzenia/ instalacje tego wymagające,
zamontowane w obiekcie na okres udzielonej wymaganej umową i udzielonej przez Wykonawcę
gwarancji jakości, licząc od daty odbioru końcowego;
20) udziału w przeglądach gwarancyjnych. O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający
poinformuje Wykonawcę pisemnie i faksem.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności
podczas realizacji zamówienia w sytuacji, gdy wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1502, z późn. zm.).
Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 2, będzie trwać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest każde żądanie Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę (np. kopie umów o pracę) osób, o których mowa w ust 2.
W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 2 lub
nie przedstawienia dowodów potwierdzających ich zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona
kara umowna określona w § 11 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy.
Wymagania określone w ust. 2 – 5 dotyczą również osób zatrudnionych przez Podwykonawców lub
dalszych Podwykonawców
§ 4 (Roboty i usługi dodatkowe, zamienne, zaniechane)
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania ewentualnych robót lub usług dodatkowych lub
zamiennych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stało
się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, w przypadku dokonania w
tym względzie pisemnych uzgodnień Stron, w formie zgodnej z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty lub usługi określone w ust.1 powyżej, będzie
zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności dla w/w robót lub usług, określający
przyczynę, zakres robót lub usług i termin ich wykonania wraz z kosztorysem ofertowym,
sporządzonym na bazie danych wyjściowych do kosztorysowania obowiązujących przez czas trwania
umowy (załącznik nr 3 do umowy), sprawdzonym i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za roboty i usługi określone w protokole konieczności
zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego (opracowanego przez Wykonawcę na
bazie danych wyjściowych do kosztorysowania określonych w ofercie Wykonawcy - załączniku nr 3
do umowy), sprawdzonego i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wynagrodzenie to nie może przekroczyć kwoty określonej w protokole konieczności.
W przypadku wystąpienia robót lub usług dodatkowych, zamiennych, Wykonawca wniesie
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości tych robót.
§ 5 (Podwykonawcy)
1. Strony (przy uwzględnieniu regulacji, o której mowa w art. 647 k.c. oraz art. 6471 k.c.) postanawiają, że do
zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda
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Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy
wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy
podwykonawczej, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy (zawartej z
Wykonawcą). Nadto umowa z podwykonawcą:
a) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od
Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty
wykonane przez Podwykonawcę, czy stanowiących o tym, że odbiory robót przez
Zamawiającego od Wykonawcy będą poprzedzać odbiory robót w linii
podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;
b) nie może zawierać postanowień nakazujących podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania/ należytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci kwot zatrzymanych/
kaucji.
c) winna zawierać postanowienie o tym, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonego w ramach umowy podwykonawczej
zakresu robót - nie będzie wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu
robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy).
Wykonawca z wyprzedzeniem 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót podwykonawczych
zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie projektów umów z
podwykonawcami (a także projektów ich zmian) wraz z pełną dokumentacją finansowo rzeczową
dotyczącą tych robót. Projekt umowy musi określać: zakres robót, jaki będzie wykonywał
Podwykonawca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, nadto termin płatności, nie dłuższy aniżeli
30 dni od dnia doręczenia faktury podwykonawcy potwierdzającej wykonanie robót
podwykonawczych, a jednocześnie umożliwiający przedłożenie Zamawiającemu dokumentów,
o których mowa w ust. 8 poniżej, (tj. winien uwzględniać termin, o którym mowa w § 8 ust. 4
niniejszej umowy).
Do przedkładanych projektów umów z podwykonawcami/ projektów ich zmian i dokumentacji
Zamawiający w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć na piśmie sprzeciw lub
zastrzeżenia, których treść jest bezwzględnie wiążąca dla Wykonawcy/ podwykonawców.
Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni do przedłożenia Zamawiającemu projektu
poprawionej umowy podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego
sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej,
zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez
zgody Zamawiającego i w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy
zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiający jest zwolniony
z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.
Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty budowlane wykonywane są przez niezgłoszonego/
niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawcę, uprawnia Zamawiającego do
wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru
robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy też żądania od Wykonawcy usunięcia
przedmiotowego podwykonawcy z terenu robót. Niezależnie od tego Wykonawca będzie w pełni
odpowiedzialny za działania lub zaniechania każdego podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub
pracowników, tak jakby były to działania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi
szkody i /lub zwolni od odpowiedzialności Zamawiającego przejmując na siebie obowiązek
naprawienia osobom trzecim szkód spowodowanych działaniem/ zaniechaniem
podwykonawców/ dalszych podwykonawców.
W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez
podwykonawcę z dalszym podwykonawcą) również wymagana jest zgoda Zamawiającego
(Inwestora). Do jej uzyskania na zasadach określonych w ust. 1-4, zobowiązany jest Wykonawca.
W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgłoszenia tego zamiaru bezpośrednio
Inwestorowi (z pominięciem Wykonawcy) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć stosowną zgodę Wykonawcy na zawarcie i treść projektowanej umowy w
zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzeżeniem skutków, o których mowa w ust.5 powyżej.
Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna być załącznikiem do tej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzeżeniem zasad określonych w ust.
1-4 powyżej), przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo robót budowlanych wraz z załącznikami - w terminie 7 dni od dnia
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jej zawarcia. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane, w
terminie 14 dni - uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z kopią protokołu odbioru robót podwykonawczych
pisemne oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec
podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń
podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. Oświadczenia te powinny odnosić się do robót
wykonanych przez podwykonawców/ dalszych podwykonawców, za które to roboty Wykonawca
będzie przedkładał fakturę Zamawiającemu.
Wykonawca oświadcza, że roboty objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane przez
Wykonawcę osobiście bez udziału podwykonawców bądź z udziałem poniżej wymienionych
podwykonawców (*wskazanie: rodzaju i zakresu robót powierzanych podwykonawcom oraz ew. nazwy firmy,
jej rejestracji w CEIDG/ KRS) - na podstawie zaakceptowanych umów:
a. ……………………………………..,
nadto oświadcza, że firma: ……………. - jako podmiot trzeci/ podwykonawca, wymieniony powyżej w
zapisie: lit. ….), lit….) – zobowiązała się udostępnić Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej
umowy w zakresie określonym w zobowiązaniu z dnia ……………. 2015r. (przedłożonym
Zamawiającemu z ofertą Wykonawcy) zasoby, o których mowa w art.26 ust.2b ustawy Prawo
zamówień publicznych (niezbędne Wykonawcy do realizacji Przedmiotu umowy) i jako taka
(zgodnie z treścią art. 26 ust.2e ustawy Prawo zamówień publicznych) firma ta ponosi
odpowiedzialność solidarną z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek
zawinionego nie udostępnienia tych zasobów.
Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę
robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego od Zamawiającego za
te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom/ zastrzeżonego w § 5 ust. 9 niniejszej
umowy).
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec
zatrudnionych, a nie zgłoszonych mu podwykonawców/ dalszych podwykonawców robót
objętych przedmiotem niniejszej umowy lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego
podwykonawców zgodnie z § 5 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji
dotyczących podwykonawców/ dalszych podwykonawców oraz udostępnić kompletne
dokumenty związane z tym podwykonawstwem, łącznie z kopiami dowodów zapłaty na konto
podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.
Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że terminowo i należycie wykona płatności na rzecz
podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 6471 § 1-5
k.c. Wykonawca zobowiązany jest w okresach objętych fakturowaniem pisemnie informować
Zamawiającego o wysokości swoich zobowiązań wobec poszczególnych podwykonawców i o
terminach płatności tych zobowiązań. Powstanie zaległości w płatnościach względem
podwykonawców / czy też dalszych podwykonawców uprawnia Zamawiającego do wstrzymania
wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót i
ostatecznego rozliczenia inwestycji, w części odpowiadającej kwocie należnej podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy chyba, że Wykonawca przedstawi kompletne dokumenty rozliczeniowe i
oświadczenia podwykonawców/ dalszych podwykonawców o uregulowaniu powstałej zaległości.
Niezależnie od powyższych postanowień, w przypadku narażenia Zamawiającego przez
Wykonawcę na odpowiedzialność solidarną z powodu niezapłacenia podwykonawcom/ dalszym
podwykonawcom wymagalnych należności, Zamawiający uprawniony jest do potrącenia/
dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - całości poniesionej szkody, w tym zwrotu
całego wypłaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/ dalszego
podwykonawcy.

§ 6 (Przedstawiciele Stron)
1. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy przedstawicielami ze strony Wykonawcy są:
• kierownik budowy: ………………, tel. kom.: ………………., e mail: ……………………….
2. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego sprawować będzie:
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•

Inspektor robót budowlanych: Adam Nowogórski - tel. kom.: 519 315 495, e-mail:
adam.nowogorski@pgi.gov.pl, który będzie również koordynować prace nadzoru
inwestorskiego;
3. Przedstawiciele Stron są umocowani do dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu
umowy, w tym do dokonywania czynności odbioru, podpisywania protokołów odbioru, odbierania
korespondencji Stron w sprawach dotyczących realizacji umowy. Ponadto osoby wskazane w ust. 1 i 2
powyżej będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.
1.
2.
3.

4.

§ 7 (Obowiązki Zamawiającego)
Wprowadzenie Wykonawcy na teren robót na podstawie protokołu wprowadzenia, w terminie, o
którym mowa w § 2 ust.3 umowy oraz przekazanie kompletnej dokumentacji.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Przystąpienie do odbiorów robót podlegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych, licząc od
dnia wpływu mailowego zgłoszenia Wykonawcy na adresy mailowe inspektorów nadzoru
Zamawiającego, nadto do odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy po zakończeniu
robót zgodnie z treścią §10 umowy.
Zapłata ustalonego wynagrodzenia za wykonane i odebrane protokolarnie roboty i instalacje, z
zastrzeżeniem treści § 8 ust. 5 i ust. 7 umowy.

§ 8 (Wynagrodzenie Wykonawcy)
1. Szacowane Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają na kwotę
brutto:………………… zł (słownie zł: ……………….. złotych), w tym podatek VAT
………………….. zł, netto …………… zł – zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………….i
kosztorysem ofertowym, stanowiącymi załącznik nr 3 i 3a do umowy.
2. Rozliczenie przedmiotu umowy dokonane będzie kosztorysem powykonawczym, sporządzonym na
podstawie stawek jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, przy
uwzględnieniu faktycznie wykonanego zakresu robót.
3. Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się fakturami bieżącymi i odbiorami przejściowymi,
wystawionymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (zał. nr 2 do umowy) do limitu
70% wartości umowy określonej w § 8 ust. 1. Faktury będą wystawiane w oparciu o protokoły
zaawansowania robót, zaakceptowane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego Zamawiającego.
Fakturę końcową (w zakresie 30% wynagrodzenia) Wykonawca może wystawić po protokolarnym
odbiorze końcowym, zgodnie z treścią § 10 ust. 10, przedmiotu umowy i potwierdzeniu usunięcia
wszystkich wad w formie pisemnej przez Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie regulować należności w terminie do 30 dni od daty przyjęcia przez
Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury bieżącej wraz z kompletem niezbędnych dokumentów
i w terminie do 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury
końcowej. Za datę zapłaty Strony uznają datę wypływu środków pieniężnych z konta Zamawiającego
po złożeniu przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5-6 i 8, zasady rozliczeń określone w
§ 8 ust.4 ulegają modyfikacji w ten sposób, że wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po
dokonaniu końcowego odbioru robót i ostatecznym rozliczeniu inwestycji chyba, że wcześniej ustanie
przyczyna wstrzymania zapłaty wynagrodzenia – umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do
wymogów Zamawiającego i uzyska jego akceptację/ przedłożone zostaną kompletne dokumenty
wymagane§ 5 ust. 8 niniejszej umowy.
6. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę
wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/ podwykonawca/ dalszy
podwykonawca mają możliwość zgłaszania (w terminie nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o
zajęcie stanowiska w sprawie) - uwag dotyczących wysokości / zasadności żądanej zapłaty.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstałego po zaakceptowaniu umowy podwykonawczej)
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o
podwykonawstwo (stosownie do wymogów § 5 niniejszej umowy) w drodze przekazu (art. 921 1 kc) - w
oparciu o otrzymane odrębnie stosowne upoważnienia stron w linii podwykonawczej (odpowiednio
Wykonawcy/ podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy) oraz po sprawdzeniu przez Zamawiającego
kompletnych dokumentów rozliczeniowych dotyczących niezapłaconego przerobu robót. Powyższa
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bezpośrednia zapłata w trybie przekazu zwalniać będzie Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy
ze zobowiązania zapłaty wynagrodzenia za przedmiotowe roboty w wysokości zapłaconej kwoty.
8. Należność za wykonane roboty płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr:
………………………………………………………………………………………..
§ 9 (Cesja)
Zamawiający nie wyraża zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez
Wykonawcę na rzecz osób trzecich.
§ 10 (Odbiór)
1. Przedmiot umowy będzie podlegał następującym odbiorom:
1) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, z zastrzeżeniem iż Strony dopuszczają
miesięczne odbiory przejściowe;
2) odbiór końcowy potwierdzający wykonanie robót bez zastrzeżeń,
3) odbiór ostateczny.
2. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) - polegają na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które
określi Inspektor Nadzoru Zamawiającego zapisując % zaawansowanie w protokole odbioru
przejściowego.
3. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót, montażu instalacji wraz z
wymaganymi pomiarami - oświadczeniem kierownika budowy, informującym o gotowości do odbioru
końcowego oraz wpisem kierownika budowy do dziennika robót. Gotowość do odbioru robót
Wykonawca zgłasza poprzez powiadomienie e-mailem - Inspektora Nadzoru koordynującego nadzór
inwestorski Zamawiającego - wskazanego w § 6 ust. 2 umowy.
4. Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie i powinien być rozpoczęty nie później niż w ciągu
14 dni licząc od daty zgłoszenia – każdorazowo odbiorów dokonują Inspektorzy Nadzoru
Zamawiającego.
5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót z
uwzględnieniem ich jakości oraz rzeczywistej ilości zrealizowanych robót.
6. W czasie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodności wbudowanych materiałów.
7. Odbiór końcowy dokonywany jest z udziałem Komisji odbiorowej składającej się z przedstawicieli
Zamawiającego oraz przedstawicieli Wykonawcy, w tym Kierownika Robót.
8. Z czynności przeprowadzonego odbioru sporządzany jest protokół, a jeżeli w toku odbioru zostaną
stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od czynności odbiorowych do
czasu ich usunięcia i wyznaczyć wykonawcy termin ich usunięcia, w tym przypadku Wykonawca
obowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad;
2) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia to Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w §11 ust. 1 umowy lub żądać
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
9. Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń jest stwierdzenie pełnego i
należytego wykonania wszystkich robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca
zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek, żądając jednocześnie
wyznaczenia terminu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy oraz terminu protokolarnego
stwierdzenia usunięcia wad lub usterek.
10. Odbiór ostateczny jest dokonywany przed upływem terminu rękojmi (§ 12 ust. 1) i polegać będzie na
ocenie wykonanych robót oraz wskazaniu wad w robotach będących przedmiotem umowy,
koniecznych do usunięcia przez Wykonawcę w okresie określonym przez Zamawiającego.
11. Od daty, w której zakończy się odbiór końcowy przedmiotu umowy, zaczyna biec termin gwarancji
jakości.
12. W przypadku przedłużania się terminu oddania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca może
dokonać w tym zakresie uzgodnień z Zamawiającym poprzez dokonanie pisemnej zmiany w formie
aneksu, terminu oddania przedmiotu umowy.
§ 11 (Kary umowne/odstąpienie od umowy)
1. Wykonawca za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy zapłaci Zamawiającemu
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karę umowną:
1) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy/ jego części, po upływie terminu określonego w § 2 ust.
1 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy/ jego część wykonany ze
zwłoką za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za
wady/ gwarancji jakości - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy/ jego
część wykonany wadliwie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, po upływie terminu wyznaczonego
na usunięcie wad,
3) za odstąpienie od umowy/ jej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości
15% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy/ jego część od której odstąpiono.
4) w przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przy realizacji
zamówienia, osób na umowę o pracę, w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby czynności
polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia, na wezwanie Zamawiającego, dowodów
potwierdzających zatrudnienie tych osób, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna
w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdą niezatrudnioną osobę lub każdy
przypadek nie przedstawienia dowodów, o których mowa w § 3 ust. 5 i 6 umowy.
5) ponadto karę umowną w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), z tytułu:
a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmiany;
b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy wraz z załącznikami z
podwykonawcą lub jej zmiany.
c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy;
- za każdy taki przypadek
2. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
3. Zamawiający w okresie trwania umowy ma prawo odstąpić od umowy/ jej części z winy
Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym (ex nunc) w przypadku:
1) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót w ciągu 14 dni od wprowadzenia na teren robót;
2) wykonania robót niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich
naprawy w ciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiającego;
3) wykonania robót niezgodnie z umową lub dokumentacją bez akceptacji inspektora nadzoru i nie
przystąpienia do ich właściwego wykonania w ciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o
nich przez Zamawiającego, w tym w razie powierzenia przez Wykonawcę realizacji umowy lub jej
części osobie trzeciej (podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego;
4) przerwania wykonania robót dostaw na okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych;
5) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;
6) zajęcia majątku (w tym wierzytelności) Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie
umowy;
7) nie realizowania obowiązku regulowania płatności podwykonawcom w stopniu stwarzającym
zagrożenie kierowania roszczeń do Zamawiającego (jako inwestora), czy powstawanie zatorów
płatniczych świadczących o utracie płynności finansowej Wykonawcy w stopniu
uniemożliwiającym wykonanie umowy, nadto w przypadku konieczności wielokrotnego
dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy lub konieczności
dokonania ich na sumę większą niż 5% wartości umowy;
8) nie przedłużenia bądź nie przedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy/ gwarancji
usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opóźnia się z płatnościami na rzecz swoich
podwykonawców powyżej 30 dni w stosunku do terminu płatności wynikającego z faktury/ faktur
wystawionych przez podwykonawców i doręczonych Wykonawcy i nie ureguluje ich w terminie
dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez Zamawiającego;
10) nie przedłużenia bądź nie przedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy/ gwarancji
usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego/ polisy ubezpieczenia
ryzyk budowlano-montażowych (Contractor’s All Risks).
4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporządzi na własny koszt
protokół zaawansowania robót lub dostaw w toku na dzień odstąpienia, zabezpieczy na swój koszt
24

przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy, na podstawie protokołu zaawansowania robót lub dostaw sporządzonego przez
zainteresowane strony.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy określonego w § 8 ust.1 i 2 umowy.
§ 12 (Gwarancja jakości/ rękojmia)
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres wynikający z oferty
wykonawcy: ……….. miesięcy, liczony od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, a
nadto równolegle biegnącej rękojmi za wady (trwającej 5 lat).
2. O wykryciu wady/ usterki Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie/ scanem
pisma wysłanym mailem/* faksem.
3. Istnienie wady/ usterki powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie przez
Zamawiającego terminem jej usunięcia.
4. Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas naprawy, licząc od zgłoszenia
wady/ usterki przez Zamawiającego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych dla części naprawianej.
5. W razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin
ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z
gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i usterek lub na własny
koszt w ustalonym zakresie w ciągu 7 dni licząc od dnia zgłoszenia tej usterki lub wady przez
Zamawiającego pisemnie / e-mailem na adres Wykonawcy.
7. Strony umowy ustalają, że ostateczny termin przeglądu wykonanych w ramach umowy robót,
wyznaczony zostanie nie później niż na 20 dni roboczych poprzedzających upływ terminu rękojmi.
§ 13 (Zabezpieczenie należytego wykonania umowy)
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% szacowanego
wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. ………. zł (słownie: ………………...) w formie:
………………………………… na okres trwający dłużej o 30 dni niż zabezpieczone zobowiązanie.
2. Zabezpieczenie dotyczące 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, zaś 30% kwoty
wymienionej w ust. 1 służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie
później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady.
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form dopuszczonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
§ 14 (Zmiana umowy)
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia określił warunki takiej zmiany.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki:
a)
Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia
będzie możliwa w przypadku stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających
realizację umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej zmian,
o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r.,
poz. 290).
Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji wynikną roboty
zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, możliwa
będzie zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawą Prawo
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zamówień publicznych (przy uwzględnieniu zapisu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych, dotyczącego zamówień dodatkowych) w formie: aneksu (w odniesieniu do robót
zamiennych i zaniechanych) lub dodatkowej umowy (w odniesieniu do robót dodatkowych).
Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikająca z powyższych zmian w przedmiocie umowy
ustalona zostanie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej.
b)
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na
skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak:
niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót (np. intensywne
opady deszczu/ śniegu, średnia dobowa temperatura poniżej 5O C przez okres 7 dni dla
zakresu robót, które nie mogą być wykonywane w tych warunkach),
przyczyny techniczne, a ponadto konstrukcyjne/ technologiczne - przy zachowaniu
standardów jakości, funkcjonalności i nowoczesności, gdy przyniosą wymierne korzyści
zamawiającemu
przyczyny organizacyjne, tj. brak dostępu do terenu robót,
przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy),
ujawnienie się trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji,
konieczność wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian zgodnie z ppkt
a) powyżej.
Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez
inspektora nadzoru lub projektanta wystąpienia w/w okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót,
z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu
konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego, oraz podpisane aneksy do umowy.
3. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/dodatkowych - w
przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a) – ustalona zostanie według następujących zasad:
za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną dane wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilości robót na podstawie przedmiaru,
jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, a są niezbędne do rozliczenia robót
zamiennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji będą dane wyjściowe do kosztorysowania z oferty
(załącznik nr 3 do umowy) tj. stawka robocizny taka jak w kosztorysach ofertowych, ceny
materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny wg SEKOCENBUD podane dla danego
kwartału w danym roku, a w przypadku ich braku, dla materiałów lub dostaw
specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzętu wg kalkulacji własnej, nakłady rzeczowe z
odpowiednich katalogów (KNR-ów) a w przypadku ich braku wg kalkulacji własnej.
4. Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących postępowania o udzielenie
niniejszego zamówienia są wiążące dla stron umowy.
5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 umowy podlega unieważnieniu.
6. Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu
pod rygorem nieważności.
§ 15 (Ubezpieczenie)
1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia na własny koszt robót od zdarzeń losowych.
2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającym oryginał polisy
ubezpieczenia robót ważnej, co najmniej przez przewidziany w umowie okres wykonywania Umowy
oraz zdeponować u Zamawiającego kopię ww. dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. Suma ubezpieczenia robót nie może być niższa niż wartość Umowy brutto. W
przypadku przedłużenia wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć okres
ubezpieczenia do dnia zakończenia wykonywania umowy i przedstawić Zamawiającemu przed
upływem ważności polisy oryginał polisy dotyczącej przedłużonego okresu ubezpieczenia robót oraz
zdeponować u Zamawiającego kopię tej polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
3. Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej powinno spełniać następujące warunki:
1) Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (Contractor’s All Risks) powinno odnosić się do
całości prowadzonych robót, z włączeniem wartości wszelkich materiałów i urządzeń objętych
umową. Suma ubezpieczenia polisy będzie odpowiadała wartości umowy brutto. Ubezpieczonymi
w ramach polisy będą: Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy i wszystkie inne strony
formalnie zaangażowane w realizację umowy. W zakres ochrony polisy włączone będą:
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a)

ubezpieczenie konserwacji rozszerzonej (w rozumieniu zapisów klauzuli 004 według
standardu Munich Re) w okresie co najmniej 36 miesięcy,
b) ubezpieczenie szkód będących rezultatem, błędów projektowych, wad materiałowych i
wadliwego wykonania (w rozumieniu zapisów klauzuli 115 według standardu Munich Re)
wraz z rozszerzeniem ochrony pokrycie w elementach dotkniętych wadą z limitem w
wysokości 10% wartości Umowy,
c) ubezpieczenie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku /w rozumieniu
klauzuli 116 według standardu Munich Re/,
d) ubezpieczenie mienia otaczającego (w rozumieniu zapisów klauzuli 119 według standardu
Munich Re) z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości 10% Wynagrodzenia.
2) Zakres polisy nie może zawierać warunków specjalnych dot. ochrony p.poż. (w rozumieniu
zapisów klauzuli 112 według standardu Munich Re lub równoważnej).
3) Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wraz z polisami dokumentów potwierdzających
płatności składek. W przypadku zapłaty składek na raty Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia dokumentów potwierdzających płatności składek najpóźniej na 7 dni przed
wymaganym terminem płatności. W przypadku nie wywiązania się z tego zobowiązania
Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umów we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.
4) Zamawiający mają prawo zgłoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych oraz
żądania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczają poza przyjęte standardy rynkowe.
5) Dopuszcza się udział własny w wysokości nie przekraczającej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych).
§ 16 (Postanowienia końcowe)
1. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa: Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.2164 z późn. zm.), ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290).
2. Wszelkie spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki do Umowy:
1. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Załącznik nr 1a – Przedmiary robót
3. Załącznik nr 1b - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
4. Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy
5. Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy
6. Załącznik nr 3a – Kosztorys ofertowy
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Dane Wykonawcy / Wykonawców
występujących wspólnie
Adres Wykonawcy: kod, miejscowość
ulica, nr lokalu
Nr telefonu:
Nr faksu:
E-mail:
REGON:
NIP:
Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
00-975 Warszawa
ul. Rakowiecka 4
O F E R T A
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. EZ-240-59/2016 na:
Remont magazynu wraz z budynkiem profilatorni w Halinowie przy ul. Okuniewskiej 1
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy) i
adresy wszystkich tych Wykonawców)

I.

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ za wynagrodzeniem rozliczanym
powykonawczo zgodnie z kosztorysami ofertowymi stanowiącymi załącznik nr 1c do SIWZ za:
Cena netto…………………………………..zł
Cena brutto…………………………..……...zł
(słownie złotych ......................................................................................................................brutto).
Termin wykonania zamówienia – do 22.12.2016 r.

II.

Udzielamy gwarancji jakości na roboty wykonane w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy
na okres:
36 miesięcy/ 48 miesięcy/ 60 miesięcy*
licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń oraz równolegle biegnącej
5 letniej rękojmi, na cały przedmiot umowy.
* niepotrzebne skreślić

III.

Oświadczamy, że:
Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do
SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zał. nr 1a do SIWZ), przedmiarami
stanowiącymi kosztorysy ofertowe (zał. nr 1b do SIWZ), istotnymi postanowieniami umowy (zał. nr
2 SIWZ) oraz że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych w nich przez
Zamawiającego.
2) Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
1)
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3) Akceptujemy wskazany w SIWZ termin związania ofertą, w razie wybrania naszej oferty
zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
4) Zamówienie wykonamy samodzielnie** / Część zamówienia (określić zakres)
.................................................................................................................................................................................
zamierzamy powierzyć podwykonawcom**
5) Wadium
należy
zwrócić
na
rachunek
bankowy
nr
……………………………………………….……. / w przypadku wniesienia wadium w innej
formie na adres …………………………………………...
6) Przed zawarciem umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego umowy w wysokości 10% ceny
całkowitej podanej w ofercie, w formie ……………………
7) Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od …. do …. stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie
mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania (wypełnić jeśli dotyczy).
(Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp).
IV.
Informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp:
Nazwa oświadczenia lub dokumentu Adres internetowy na której dokument lub oświadczenie dostępne
jest w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ/numer i
nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

V.

Świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują
stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.).
Wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na:
Imię i nazwisko
Instytucja
Adres
Nr faks
Nr telefonu
Adres e-mail

VI.

VII.

Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Załącznikami do niniejszej
oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:
1) ……………………………
2) ……………………………
**odpowiednio skreślić albo wypełnić

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)
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Miejscowość i data

Załącznik nr 4 do SIWZ

I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na: Remont magazynu wraz z budynkiem
profilatorni w Halinowie przy ul. Okuniewskiej 1, spełniamy warunki o których mowa w pkt 7 SIWZ.

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

wypełnić i załączyć do oferty
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Miejscowość i data:

Załącznik nr 4 do SIWZ

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW*:
Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego

w

pkt

7

SIWZ,

polegamy

na

zasobach

następującego/ych

…………………………………….……………………………………..………………..,

w

podmiotu/ów:
następującym

zakresie: …………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

Miejscowość i data:

* wypełnić i załączyć do oferty (w przypadku nie polegania na zasobach innych podmiotów – zaleca się wpisać – nie dotyczy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

III. OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na: Remont magazynu wraz z budynkiem
profilatorni w Halinowie przy ul. Okuniewskiej 1
1)* nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
z późn. zm.).

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

Miejscowość i data:

2)* zachodzą w stosunku do nas 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 lub art. 24 ust.
5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………….…………
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

Miejscowość i data:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców
oddzielnie.
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Załącznik nr 4 do SIWZ
IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA*:
Oświadczamy, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia.
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

Miejscowość i data:

V. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI W ZAŁĄCZNIKU NR 4:
Oświadczamy,

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.
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

* wypełnić i załączyć do oferty jeśli dotyczy
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Miejscowość i data:

Dokument, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
Załącznik nr 5 do SIWZ
...................................................................................
Nazwa (firma) Wykonawcy albo Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na:
Remont magazynu wraz z budynkiem profilatorni w Halinowie przy ul. Okuniewskiej 1 - sygn.

post. EZ-240-59/2016
□ należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), w skład której wchodzą
następujące podmioty: ……………………………….*
□ nie należymy do grupy kapitałowej*
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

* zaznaczyć odpowiednie
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Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

Miejscowość i data:

Załącznika nr 6 do SIWZ
...................................................................................
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: remont magazynu wraz z budynkiem profilatorni w Halinowie przy ul. Okuniewskiej 1
zgodnie z warunkiem opisanym w pkt. 7.2.1 niniejszej SIWZ:

L.p.

Nazwa, przedmiot - informacje
zgodnie z pkt. 7.2.1. SIWZ

Czy robota budowlana
obejmowała m. in.
wykonanie/remont izolacji
pionowej budynku/ów wraz
z elewacją*

Data wykonania

Wartość przedmiotu
umowy

początek

zakończenie

[mies./rok]

[mies./rok]

Odbiorca
(nazwa, adres, nr telefonu do
kontaktu)

tak/nie

1

2

*niepotrzebne skreślić
** wypełnić w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):
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Miejscowość i data:

Nazwa Wykonawcy**

Załącznik nr 7 do SIWZ
WYKAZ OSÓB
My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
............................................................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na Remont magazynu wraz z
budynkiem profilatorni w Halinowie przy ul. Okuniewskiej 1, będziemy dysponować osobą zgodnie
z warunkiem określonym w pkt 7.2.2 SIWZ:

Pełniona
funkcja

Imię i nazwisko

Kwalifikacje
(nr, data i miejsce nadania, zakres
posiadanych uprawnień
oraz
nr wpisu wraz z datą ważności
zaświadczenia o wpisie do
właściwej izby samorządu
zawodowego lub równoważne
według przepisów kraju jego
uzyskania)

Ogólna liczba lat
doświadczenia
zawodowego**

…………..
lat**

Kierownik
budowy

Informacja o podstawie do
dysponowania wskazanymi
osobami*

własny / udostępniony*

7.2.2.3 SIWZ
* niepotrzebne skreślić
**należy podać łączną liczbę lat doświadczenia na potwierdzenie warunku określonego (odpowiednio dla branży) w SIWZ.

* niepotrzebne skreślić

Jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo
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Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

Miejscowość i data:

