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podziemnego na 57 samochodów osobowych, z wyłączeniem możliwości parkowania pojazdów z
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
NIP: 525-00-05-840; REGON: 000001488
telefon: +48 225 893 600; fax: +48 226 581 118
e-mail: aps@aps.edu.pl
adres strony internetowej: www.bip.aps.edu.pl
Godziny pracy: od 08:00 do 16:00.

2. TRYB POSTĘPOWANIA ORAZ OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
2.1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”.
2.2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
oznaczone jest znakiem: ZP/Rb/10/20
Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach
z Zamawiającym.
2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne
dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego,
sporządzone będą w języku polskim.
2.4. Przedmiotowe postępowanie dotyczy zamówienia udzielanego w częściach, którego wartość
przedmiotowego postępowania przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.5. W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy art. 10a ustawy Pzp, co powoduje,
że komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
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2.6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa
ustawy Pzp, tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu. W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od zawarcia umowy lub
braku wniesienia przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może zbadać
czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
2.7 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia Postępowania, jeżeli środki, które zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie obiektu
„E” (garażu podziemnego na 57 samochodów osobowych, z wyłączeniem możliwości parkowania
pojazdów z instalacją LPG) zawierającego 1 kondygnacje podziemną wraz z zagospodarowaniem
terenu, wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa obiektu dydaktycznego „D”
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie” (Inwestycja) oraz
przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji w części dotyczącej obiektu „E”.
3.2. Miejscem realizacji zamówienia jest Warszawa ul. Szczęśliwicka 40 – należące do Zamawiającego
działki nr 19, 12/13 i 12/15 z obrębu 2-02-03, jedn. ewid. 146506_8 Ochota.
3.3. Dla Inwestycji, o której mowa w pkt 3.1., została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę
obejmująca „rozbudowę zespołu budynków Akademii Pedagogiki Specjalnej o nowy budynek
dydaktyczno-naukowy „D” oraz budowę garażu podziemnego na terenie APS”.
3.4. Opis Inwestycji:
3.4.1. Istniejący campus uczelni składa się z budynku „A” usytuowanego przy ulicy Szczęśliwickiej 40,
budynku „B” od strony ulicy Kopińskiej i budynku „C” graniczącego z terenem zielonym Park Zachodni
i ulicą Wahadło. Nowy budynek dydaktyczno-naukowy „D” wielokondygnacyjny podpiwniczony
zlokalizowany na styku z budynkiem „B” wzdłuż ul. Kopińskiej. W celu zaspokojenia potrzeb
eksploatacyjnych generowanych przez budynek przewidziano garaż podziemny „E” usytuowany pod
istniejącym parkingiem naziemnym od strony auli znajdującej się w budynku „C”.

3.4.2. Dane o zakresie rzeczowym Inwestycji:

3

W ramach Inwestycji wybudowany zostanie garaż podziemny „E” (objęty zamówieniem) o powierzchni
zabudowy 29,2 m², kubaturze brutto 7 896,8 m3, powierzchni netto 1 906,6 m². Będzie to obiekt o
konstrukcji żelbetowej monolitycznej (wylewanej na mokro) w technologii tzw. "białej wanny". Obiekt
wyposażony będzie w komplet instalacji niezbędny do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do
SIWZ składający się z załączników nr 1A÷1G) przedstawiają:
3.5.1. Decyzja z dnia 21.06.2019 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na
budowę obejmująca rozbudowę zespołu budynków Akademii Pedagogiki Specjalnej o nowy budynek
dydaktyczno-naukowy „D” oraz budowę garażu podziemnego na terenie APS (załącznik nr 1A);
3.5.2. stanowiący załącznik do ww. decyzji Projekt budowlany (PB) (załącznik nr 1B);
3.5.3. Projekty wykonawcze (PW) (załącznik nr 1C);
3.5.4. Przedmiary robót (załącznik nr 1D);
3.5.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) (załącznik nr 1E);
3.5.6. Analiza gospodarki wodami deszczowymi na terenie kampusu Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – dotyczy ewentualnego zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp (załącznik nr 1F);
3.5.7. harmonogram realizacji Umowy nr ZP/Rb/03/19 oraz plan wyłączenia fragmentu obudowy
wykopu (załącznik nr 1G-02).
3.5.8 Zamawiający informuje, że załączony do SIWZ przedmiar robót służy wyłącznie jako materiał
pomocniczy do sporządzenia przez Wykonawcę oferty a podstawą do obliczenia ceny ryczałtowej
oferty jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz informacje zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i pozostałych załącznikach do
niej.
3.5.9 Opis prac towarzyszących Inwestycji:
Przy organizacji zaplecza i placu budowy oraz tworzeniu harmonogramu realizacji zamówienia
Wykonawca musi uwzględniać utrudnienie wynikające z realizacji budowy budynku „D” (nieobjętych
zamówieniem) oraz funkcjonowania pozostałych obiektów kampusu. W obszarach punktach styku (np.
drogi dojazdowe, wykonanie sieci wewnętrznych i podłączeń) realizacji inwestycji obiektu „D” i „E”
Zamawiający wymaga pełnej współpracy i uzgodnieni pomiędzy Wykonawcami tych obiektów. W
związku z powyższym Zamawiający załącza harmonogram realizacji Umowy nr ZP/Rb/03/19 (Załącznik
nr 1G).
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3.5.10 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby
uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i
wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
3.6. Opracowania wymienione w pkt 3.5. SIWZ stanowią integralną część SIWZ, a wszystkie wskazane
w nich - poprzez zamieszczenie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu - produkty (materiały, wyroby, urządzenia), należy rozumieć wyłącznie jako
określenie wymaganych cech technicznych lub standardów jakościowych.
Oznacza to, że w odniesieniu do produktów (materiałów, wyrobów, urządzeń) wskazanych z nazwy
Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów (materiałów, wyrobów, urządzeń) równoważnych,
tj. w szczególności o cechach jakościowych, parametrach technicznych, własnościach funkcjonalnych
lub użytkowych nie gorszych niż opisane w SIWZ. Ponadto Zamawiający, w przypadku gdy w
przedmiotowych opracowaniach zostały wskazane normy, aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne i systemy odniesienia, za wyjątkiem Polskich Norm przenoszących normy europejskie oraz
norm innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy, dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na rozwiązania równoważne opisanym
przez Zamawiającego równoważne produkty (materiały, wyroby, urządzenia), a także równoważne
normy, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia muszą być wymienione w
ofercie z nazwy. Ciężar udowodnienia, że produkt (materiał, wyrób, urządzenie) lub zaproponowane
rozwiązanie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na
Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie
dokumenty - pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne - opisujące
cechy jakościowe, parametry techniczne, własności funkcjonalne lub użytkowe, w szczególności
wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane produkty (materiały, wyroby,
urządzenia) lub zaproponowane rozwiązania do użytkowania.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek podania nazwy oraz typu lub modelu oferowanego
produktu (materiału, wyrobu, urządzenia), nazwy producenta, opisu cech jakościowych,
funkcjonalnych, użytkowych lub właściwości technicznych produktu (materiału, wyrobu, urządzenia).
3.7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany Przedmiot Zamówienia na okres nie
krótszy niż okres rękojmi, czyli 60 miesięcy, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego.
Przedłużenie przez Wykonawcę gwarancji na produkty (materiały, wyroby, urządzenia) jest możliwe
jedynie przy zachowaniu warunków nie gorszych niż warunki producenta. Gwarant winien zapewnić,
że produkty (materiały, wyroby, urządzenia) są dobrej jakości oraz nadają się do normalnego
użytkowania, jakiego można od nich oczekiwać w kontekście ich przeznaczenia. Odpowiedzialność z
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tytułu gwarancji winna obejmować wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedawanych produktach
(materiałach, wyrobach, urządzeniach), w tym również powodujące obniżenie ich parametrów
użytkowych. Gwarancja może nie obejmować jedynie części podlegających normalnemu zużyciu oraz
części i materiałów eksploatacyjnych. Gwarancja nie może zawierać ograniczeń w postaci wyłączności
świadczenia usług gwarancyjnych przez konkretny podmiot, a także wymagań wyższych niż
standardowe dotyczących obowiązku dokonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych.
3.8. Konieczność pracy Wykonawcy w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych niż standardowe
oraz nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do
Zamawiającego.
3.9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy (wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ).
3.10. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby osoby wykonujące prace
wymienione w pkt 21 SIWZ zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę, o ile czynności wykonywane przez te osoby w ramach niniejszego zamówienia polegają
na wykonywaniu pracy, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks
pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.), za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie oraz prowadzących indywidualną działalność gospodarczą (tj. samozatrudnienie).
3.11. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia
podwykonawcom jest zobowiązany do wskazania tych części zamówienia i podania nazw (firm)
podwykonawców, o ile są już znane. Jeżeli Wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy Pzp w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, na zasoby innych podmiotów jest zobowiązany do wskazania tych części
zamówienia, których wykonanie powierzy tym podmiotom, a także ich nazw (firm).
3.12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia
przez Wykonawcę.
3.13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.15. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń związanych z wykonaniem
dodatkowych zbiorników retencyjnych na terenie kampusu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej tj. należące do Zamawiającego działki nr 19, z obrębu 2-02-03, jedn. ewid. 146506_8
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Ochota. Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki
umowy o zamówienie podstawowe.
Ich wartość została uwzględniona przy ustalaniu szacunkowej wartości zamówienia, poprzez dodanie
jej do szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
3.16. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
3.17. Oznaczenie na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45200000-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach;
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1. Zamówienie będzie realizowane przez 8 miesiące od dnia podpisania umowy, nie później jednak
niż do 31-12-2021 roku.
4.2. Termin, o którym mowa w pkt 4.1. SIWZ, obejmuje wykonanie wszystkich robót objętych
przedmiotem zamówienia wraz ze zgłoszeniem ich do odbioru końcowego, nie obejmuje natomiast
procedury odbiorowej.
4.3. W ciągu 14 dni po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek przygotować i
przedstawić Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz sporządzić prawidłowy wniosek do właściwego organu o
udzielenie pozwolenia na użytkowanie, w części dotyczącej obiektu/grażu „E”.
4.4. Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca ma obowiązek zorganizować i wziąć udział
w odbiorach gwarancyjnych oraz odbiorze ostatecznym robót budowlanych obejmujących realizację
zadania inwestycyjnego, w części dotyczącej obiektu/garażu „E”.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
5.2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełnić warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
5.2.1. W zakresie posiadania doświadczenia należy wykazać, że:
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Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wyznaczonym w
przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej dwa ukończone, odebrane i dopuszczone do użytkowania zadania
inwestycyjne, każde obejmujące budowę garażu podziemnego lub budynku z garażem podziemnym, o
następujących parametrach (parametry te odnoszą się do garażu podziemnego stanowiącego
samodzielny obiekt lub stanowiącego cześć ww. budynku):
1) o kubaturze brutto co najmniej 5 700,00 m3 oraz
2) o powierzchni całkowitej co najmniej 1 900,00 m2.
5.2.2. W zakresie dysponowania osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia należy
wykazać, że:
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które
będą pełnić funkcje Kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej – Kierownika budowy,
Kierownika robót branży sanitarnej, Kierownika robót branży elektrycznej oraz przy czym:
1) każda z osób wskazanych na poszczególne stanowiska musi posiadać uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w danej specjalności lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa upoważniające do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają dzisiejsze
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności:
a) Kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej - Kierownik budowy - uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
b) Kierownik robót branży sanitarnej - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) Kierownik robót branży elektrycznej - uprawnienia do budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych;
2) każda z osób wskazanych na poszczególne stanowiska (funkcje) musi posiadać również co najmniej
co najmniej 5-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na kierownika budowy lub
kierownika robót w branży odpowiadającej funkcji na jaką zostali wskazani, w tym doświadczenie
kierownika budowy lub kierownika robót w branży odpowiadającej funkcji na jaką zostali wskazani na
co najmniej jednej budowie lub przebudowie garażu podziemnego lub budynku z garażem
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podziemnym, o następujących parametrach (parametry te odnoszą się do garażu podziemnego
stanowiącego samodzielny obiekt lub stanowiącego cześć ww. budynku):
1) o kubaturze brutto co najmniej 5 700,00 m3 oraz
2) o powierzchni całkowitej co najmniej 1 900 ,00 m2.
Użyte w treści postawionych powyżej warunków pojęcia należy rozumieć zgodnie z definicjami
zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.).
Osoby wskazane na powyżej wymienione funkcje winny posiadać odpowiednie uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czyli odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i
innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją wydaną przez organ
samorządu zawodowego, zwaną „uprawnieniami budowlanymi”.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, udzielone wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz
rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.
831) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej
obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku obywateli innych państw, na podstawie art. 12a ustawy Prawo budowlane, wskazane
powyżej funkcje mogą również wykonywać osoby, których kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272, ze zm.).
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji, pod warunkiem spełniania
przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
5.2.3. W zakresie posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia
należy wykazać, że:
Wykonawca posiada:
1) środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000 PLN;
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 10.000.000 PLN.
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5.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w
inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 5.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
5.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
5.6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
5.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu
udostępniającego zdolności nie będą potwierdzać spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, 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 zdolności
techniczne lub zawodowe w zakresie, w którym polegał na zdolnościach innych podmiotów.
5.9. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać brak podstaw wykluczenia, w
przeciwnym wypadku Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadkach, o których
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mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz w art. 24 ust.
5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia).
Oznacza to, że na podstawie przepisów wskazujących na fakultatywne przesłanki wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, ze zm.) 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 2016 r. poz. 2171, ze zm.);
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
5.10. Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że nie zachodzą wobec
nich podstawy wykluczenia określone w pkt 5.9. SIWZ oraz że warunki określone w pkt 5.2. SIWZ
spełniają samodzielnie lub polegając na zdolnościach innych podmiotów.
5.11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawcy
ci muszą wykazać, że nie zachodzą wobec każdego z nich z osobna podstawy wykluczenia określone w
pkt 5.9. SIWZ oraz że warunki, określone w pkt 5.2. SIWZ spełniają łącznie lub polegając na zasobach
innych podmiotów.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
6.1. Zamawiający żąda aby Wykonawca wraz z ofertą (wzór formularza stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ)
złożył oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania, określonych w pkt 5 SIWZ,
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ) (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr
4 do SIWZ). Wykonawca składając JEDZ ma obowiązek wypełnić: Cześć II – odpowiednio Informacje
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dotyczące wykonawcy; Część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1
oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, Część IV tylko w zakresie oświadczenia w sekcji α („alfa”).
Składane przez Wykonawcę na formularzu JEDZ oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia winno być aktualne na dzień składania ofert.
Wykonawca ma obowiązek wskazać w JEDZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podać nazwy (firmy) podwykonawców, o ile są już znane.
6.2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, odrębne JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie tych warunków). Oświadczenie to ma
potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków.
6.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (trzecich), w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (w
zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby) składa także odrębne JEDZ dotyczące tych podmiotów
(dla każdego podmiotu z osobna).
6.4. Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać edytowalną
wersję formularza JEDZ dostępną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl), jak
również elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ dostępne pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl/.
Wykonawca powinien wypełnić JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, w szczególności w formacie
.xml lub jednym z dopuszczonych w pkt 7.5. SIWZ formatów. Przy wypełnianiu formularza JEDZ
Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania, zamieszczonej na stronie internetowej
Urzędu Zamówień Publicznych. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu
elektronicznego JEDZ, Wykonawca winien podpisać ten dokument kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów winien wykazać, że będzie
dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia oraz ocenę, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów. Wykonawca taki składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 5 do SIWZ) lub dokumenty, które określają w szczególności:
6.5.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
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6.5.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
6.5.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
6.5.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
6.6. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr
6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.
6.7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia. Oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa wyżej,
wymaganymi w celu:
6.7.1. potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, są:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, 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 – potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt 5.2.1. SIWZ
(wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ);
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za wykonywanie robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -
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potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt 5.2.2. SIWZ (wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 8 do SIWZ);
3) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – potwierdzająca spełnienie warunku
określonego w pkt 5.2.3. ppkt 1) SIWZ;
4) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez Zamawiającego – potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt 5.2.3. ppkt 2)
SIWZ;
6.7.2. potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, są:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpis 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 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji 14

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
6.8. Jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a PZP, Wykonawca składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt
6.7.2. ppkt1) – 7.
6.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w:
6.9.1. pkt 6.7.2. ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
6.9.2. pkt 6.7.2. ppkt 2)÷4) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 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. Dokument ten powinien być wystawiony w terminie
wskazanym odpowiednio dla danego z wymienionych powyżej dokumentów.
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6.10. Jeśli dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w Postępowaniu zawierają kwoty wyrażone w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej
kwoty na kwotę wyrażoną w złotówkach (PLN) zgodnie ze średnim kursem Narodowego Banku
Polskiego z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, a jeżeli w dniu publikacji NBP nie publikował średniego kursu w dniu publikacji
ogłoszenia, Zamawiający zastosuje kurs z pierwszego dnia następującego po dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu, w którym taki kurs ogłaszano.
6.11. 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 lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
6.12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (o braku
podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na formularzu JEDZ - pkt 6.1.
SIWZ), oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
6.13. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.14. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16÷20 lub
ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,
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będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6.15. Wymagana forma składanych dokumentów:
6.15.1. dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski;
6.15.2. w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt 6.7. oraz w pkt 6.9. SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych
baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W takim przypadku Wykonawca
zobowiązany jest do wskazania w JEDZ ww. dokumentów lub oświadczeń wraz z adresami
internetowymi. W przypadku gdy ww. oświadczenia lub dokumenty nie będą dostępne w języku
polskim, Zamawiający zażąda przedstawienia przez Wykonawcę tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;
6.15.3. w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt
6.7. oraz w pkt 6.9. SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń
lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy
Pzp, korzysta z osiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne;
6.15.4. oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ, sporządzane są przez Wykonawcę, pod rygorem
nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym oraz
składane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dokumenty lub oświadczenia, o których
mowa w pkt 6.5.÷6.7., 6.9. i 6.15. SIWZ składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.15.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego
z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, o której mowa w pkt 6.16.4. SIWZ, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego;
6.15.6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art. 23
ust. 2 ustawy Pzp, do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika Wykonawców
występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument
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ustanawiający pełnomocnika musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie;
6.15.7. wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym
m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za
zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy;
6.15.8. w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów
przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie;
6.16. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 i
2018 r. poz. 1993).
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
7.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń (pytań, wyjaśnień, uzupełnień,
wniosków, zawiadomień), w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (JEDZ), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem ogólnodostępnego, uniwersalnego i nieodpłatnego systemu informatycznego –
miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/ i ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal, nazwa skrzynki
Zamawiającego na ePUAP: /aps/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej.
7.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
7.3. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, pod którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
7.4. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz w Regulaminie ePUAP.
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7.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem formularzy dedykowanych do
złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Zamawiający dopuszcza w
szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
7.6. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert oraz
dokumentów składanych wraz z ofertą, w tym JEDZ).
7.6.1. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
winni posługiwać się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania), a w przypadku komunikacji za
pomocą poczty elektronicznej, również numerem sprawy.
7.6.2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
winny być przez Wykonawcę składane jako załączniki za pośrednictwem Formularza do komunikacji
dostępnego na ePuap oraz udostępnionego w systemie miniPortal lub za pomocą poczty
elektronicznej, na wskazany w pkt 7.11. SIWZ adres e-mail.
7.6.3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą poczty
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
7.6.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentu przez Wykonawcę, domniemywa się,
że dokument wysłany przez Zamawiającego na podany przez Wykonawcę adres e-mail został mu
doręczony w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią dokumentu.
7.6.5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania
dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1261) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 1282).
7.7. Składanie ofert.
7.7.1. Wykonawca winien złożyć ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również w systemie miniPortal.
7.7.2. Szyfrowanie następuję na stronie danego postępowania (po wybraniu postępowania) w
systemie miniPortal (funkcjonalność szyfrowanie plików).
7.7.3. Oferta musi zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej w formacie
danych wybranym spośród: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, i podpisana kwalifikowanym podpisem
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elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania został opisany w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
7.8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419), które Wykonawca
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty skompresowane do jednego pliku archiwum
(ZIP).
7.9. Do oferty należy dołączyć JEDZ (Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, innych podmiotów udostępniających zasoby na potrzeby spełniania warunków udziału w
postępowaniu) sporządzony, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
7.10. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
7.11. Korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania (za wyjątkiem składania ofert oraz
dokumentów składanych wraz z ofertą, w tym JEDZ), w tym wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, można
również kierować na adres poczty elektronicznej, e-mail: amirkowicz@aps.edu.pl
7.12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również w systemie miniPortal. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w
Instrukcji użytkownika systemu miniPortal.
7.13. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
7.14. Przy składaniu, zmianie, wycofaniu ofert w niniejszym postępowaniu Wykonawcy winni
posługiwać się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).
7.15. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Agnieszka Mirkowicz – Sekretarz
komisji przetargowej – e-mail: amirkowicz@aps.edu.pl.
8. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
8.1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji.
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8.2. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane, zgodnie z art. 38
ustawy Pzp, niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści specyfikacji.
8.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieści na
stronie internetowej, na której została udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
8.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
8.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia konieczna będzie
zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w
DzUUE.
8.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert, o czym poinformuje Wykonawców zamieszczając stosowne
ogłoszenie w DzUUE, a także zamieszczając informację na stronie, na której została udostępniona
specyfikacja.
8.9. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacja o terminie zebrania
zostanie udostępniona na stronie internetowej. W takim przypadku Zamawiający sporządzi informację
zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez
wskazywania źródeł zapytań. Informacja z zebrania zostanie udostępniona na stronie internetowej.
8.10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień lub
protokołu z zebrania wszystkich Wykonawców, jako obowiązującą należy przyjąć treść dokumentu
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8.11. Ewentualne informacje lub wyjaśnienia uzyskane przez Wykonawcę w sposób inny niż określony
w pkt 8 SIWZ nie mogą być uznawane za wiążące w przedmiotowym postępowaniu.
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9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
9.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 160 000,00 PLN (słownie: sto
sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).
9.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku
następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzach na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 61 2490 0005 0000 4530 3456 2606,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i
2260 oraz 2017 r. poz. 1089).
9.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
9.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, czyli w formie gwarancji lub
poręczenia:
9.5.1. Wykonawca winien przedłożyć odpowiednio dokument poręczenia lub gwarancji zawierający
informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na rzecz Zamawiającego tytułem wadium w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia
publicznego na „Wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego p.n.
„Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie obiektu „E” (garażu podziemnego na 57
samochodów osobowych, z wyłączeniem możliwości parkowania pojazdów z instalacją LPG)
zawierającego 1 kondygnacje podziemną wraz z zagospodarowaniem terenu, wchodzących w zakres
zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa obiektu dydaktycznego „D” Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie” (Inwestycja) oraz przygotowanie wszystkich dokumentów
niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji w
części dotyczącej obiektu „E””, ważnego przez okres związania ofertą określony w SIWZ oraz
zawierający zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do nieodwołalnej i bezwarunkowej, płatnej na
pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5
ustawy Pzp; z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, kto reprezentuje Gwaranta lub
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Poręczyciela – gwarancja (poręczenie) musi być podpisana (opatrzona bezpiecznym podpisem
elektronicznym) przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta lub
Poręczyciela.
9.5.2. Oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) sporządzony w postaci elektronicznej i
opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym powinien zostać przekazany Zamawiającemu drogą
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePuap przy użyciu systemu miniPortal, przed upływem
terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin
składania ofert).
9.5.3. W przypadku wadium w formie gwarancji (bankowej/ubezpieczeniowej) lub poręczenia przez
podmioty występujące wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna), Zamawiający wymaga, by w treści
dokumentu (gwarancji lub poręczenia), jako zobowiązani, były wskazane wszystkie podmioty
występujące wspólnie (np. uczestnicy konsorcjum), z zastrzeżeniem zdania drugiego. Zamawiający
dopuszcza złożenie wadium w w/w formach, wystawionego tylko na 1/jeden z podmiotów
występujących wspólnie (np. uczestników konsorcjum), jednak w takim przypadku z treści dokumentu
(gwarancji lub poręczenia) powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie odpowiednio Gwaranta lub
Poręczyciela, że przyjmuje on na siebie odpowiedzialność za wszystkich uczestników konsorcjum.
9.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.10. SIWZ.
9.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
9.8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
9.9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt 9.6. SIWZ, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego.
9.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
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poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
10.2. Oferta musi zawierać wszystkie informacje i oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym
(wzór formularza stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ). Załącznikiem do oferty stanowiącym jej integralną
część jest formularz cenowy (tabela elementów scalonych). Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10.3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w
języku obcym winny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.4. Wykonawca, składając ofertę, powinien poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie
prowadzić do obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, których świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 10.5. Wraz z ofertą
muszą zostać złożone:
10.5.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia,
o którym mowa w pkt. 6.1. SIWZ, sporządzone na formularzu JEDZ (wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 4 do SIWZ) (dokumenty, wymienione w pkt 6.7. SIWZ, potwierdzające informacje zawarte
w JEDZ składne będą na późniejszym etapie postępowania),
jeżeli dotyczy:
10.5.2. pełnomocnictwo lub inne dokumenty (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), z których
wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą,
chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o
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informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570, ze
zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;
10.5.3. pełnomocnictwo lub inne dokumenty (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeśli
pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych Wykonawców z osobna,
to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa;
10.5.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ).
10.6. Oferta wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami musi zostać złożona za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również w systemie miniPortal.
10.7. Oferta oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu sporządzone na formularzu JEDZ, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ, muszą być
sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy.
10.8. Zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419), jeśli Wykonawca w terminie składania
ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
Wykonawcy muszą zostać oznaczone w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres
informacji objętych tajemnicą. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Brak jednoznacznego zastrzeżenia będzie
traktowany jako równoważny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do
dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie. Wykonawca nie
może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofercie.
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10.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że przed upływem terminu składania ofert, za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePuap przy użyciu systemu miniPortal, zostanie
złożony do Zamawiającego wniosek o zmianę oferty wraz z dokumentem zawierającym umocowanie
osoby składającej wniosek i jednocześnie zostanie złożona zmieniona oferta. Zmiany w ofercie należy
przygotować i złożyć na tych samych zasadach, jakie dotyczyły przygotowania i składania ofert.
10.10. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że przed upływem terminu do
składania ofert, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePuap przy użyciu systemu miniPortal, zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o
wycofanie oferty wraz z dokumentem zawierającym umocowanie osoby składającej wniosek.
10.11. Poprawki w ofercie lub załącznikach muszą być naniesione poprzez sporządzenie zmienionej
wersji oferty w postaci elektronicznej oraz opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobę uprawnioną.
10.12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości.
10.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
11.1. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena całkowita powinna odpowiadać
rzeczywistym kosztom wykonania przedmiotu zamówienia.
11.2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie będzie podlegała waloryzacji i nie będzie
zmieniana w toku realizacji umowy, z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w treści wzoru umowy.
11.3. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie wyceny Wykonawcy wykonanej na podstawie
zawartego w pkt 3 SIWZ opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności na podstawie dokumentacji
wskazanej w pkt 3.5. SIWZ (opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ składający się
z załączników nr 1A÷1G), z tym zastrzeżeniem że przedmiar robót stanowi jedynie dokument
pomocniczy do wyceny, lecz nie jest dla niej wiążący. Wyliczona w ten sposób cena oferty winna zostać
przedstawiona na formularzu cenowym.
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11.4. Cenę oferty i jej poszczególne wartości składowe w ofercie należy określać z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy podać w złotych polskich. W cenie oferty brutto należy
uwzględnić obowiązujący podatek VAT.
11.5. Jeżeli 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.
11.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a
płatności nastąpią na podstawie faktur częściowych, wystawianych po wykonaniu i zakończeniu oraz
protokolarnym odbiorze określonego zakresu robót budowlanych objętych wynagrodzeniem.
11.7. Za prace niewykonane wynagrodzenie nie przysługuje. Za świadczenia dokonane bez zlecenia lub
stanowiące samowolne niedostosowanie się do warunków umowy, wynagrodzenie nie przysługuje.
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
12.1. Ofertę należy złożyć do dnia 28 stycznia 2021 r. do godziny 10.00 na platformie ePUAP przy użyciu
systemu miniPortal. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i
godzina przekazania oferty na ePuap.
12.2. Zamawiający z platformy ePuap pobierze wszystkie zaszyfrowane oferty i dokona ich zapisu na
swoim komputerze.
12.3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie przewidzianym na ich składanie zostaną
zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
13.1. Otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu 28 stycznia 2021 r. o godzinie 11.00 w
siedzibie Zamawiającego w pok. 3231 (bud. C II piętro).
13.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
13.3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie za pomocą klucza prywatnego, który zostanie
udostępniony Zamawiającemu przez system miniPortal, oraz za pomocą dedykowanej aplikacji do
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szyfrowania ofert dostępnej w systemie miniPortal i otwarcie folderów/plików zawierających złożone
oferty. Czynność otwarcia ofert będzie odbywać się na komputerze podpiętym do sieci Internet.
13.4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
13.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje z
otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, czyli dotyczące kwoty, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w
terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
14.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
14.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu wydania przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (wyroku lub
postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze).
15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
15.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie
następującymi kryteriami:
1) Cena oferty brutto - 60%
2) Przedłużenie terminu gwarancji - 40%.
15.1.1. Cena oferty brutto - 60%
Maksymalnie w tym kryterium można będzie uzyskać 60 punktów.
najniższa cena oferty brutto
Ocena oferty [C] = ------------------------------------------------------ x 100 x 60%
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cena brutto badanej oferty

Kryterium to będzie oceniane na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny (pkt 1 Formularza
ofertowego), stanowiącej łączne wynagrodzenie za wykonanie wszystkich czynności objętych
przedmiotem zamówienia. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
15.1.2. Przedłużenie terminu gwarancji - 40%
Maksymalnie w tym kryterium można będzie uzyskać 40 punktów.
przedłużenie terminu gwarancji z badanej oferty
Ocena oferty [G] = ------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 40%
maksymalne przedłużenie terminu gwarancji
Kryterium to będzie oceniane na podstawie zawartej w treści oferty deklaracji Wykonawcy o
przedłużeniu terminu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia ponad wymagane w pkt 3.7.
SIWZ 60 miesięcy. Brak w ofercie deklaracji przedłużenia gwarancji i zaoferowanie wyłącznie
wymaganego minimalnego 60 miesięcznego okresu gwarancji spowoduje przyznanie 0 pkt, natomiast
zaoferowanie przedłużenia o kolejne pełne miesiące do maksymalnie 60 miesięcy (czyli zaoferowanie
łącznie maksymalnie 120 miesięcy gwarancji) będzie podlegać ocenie według powyższego wzoru.
Zaoferowanie przedłużenia o więcej niż 60 miesiące będzie traktowane tak jak deklaracja przedłużenia
o 60 miesiące. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji tylko w okresach miesięcznych (np. 60 miesięcy, 65
miesięcy, 90 miesięcy).
W

przypadku

błędnego

wypełnienia

oferty

w

zakresie

okresu

gwarancji

(niezgodnie

z zaleceniami Zamawiającego) oferta otrzyma liczbę punktów za taki okres uprawniający do uzyskania
punktów, który bez wątpliwości zaoferował wykonawca. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż
60 miesięcy skutkuje odrzuceniem oferty.
15.2. Ocenę końcową oferty będzie stanowić suma punktów przyznanych według zasad opisanych w
pkt 15.1.1. oraz 15.1.2. SIWZ dla poszczególnych kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów ([C]+[G]). Wszystkie obliczenia będą dokonywane
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca łącznie może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
15.3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
będą przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
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wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
16. INFORMACJE O TRYBIE BADANIA I OCENY OFERT
16.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, który w określonym terminie nie złożył oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, określonego w pkt 6.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
16.2. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
16.3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
zastrzeżeniem pkt 16.4. SIWZ, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
16.4. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
16.5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydawać się będą rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, zgodnie z art. 90 ustawy
Pzp.
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16.6. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89
ust. 1 ustawy Pzp.
16.7. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Pzp.
17. ZAWIADOMIENIE DECYZJACH PODJĘTYCH W POSTĘPOWANIU
17.1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17.2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający
niezwłocznie zamieści również na stronie internetowej.
18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
18.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, obejmującego
zarówno okres realizacji umowy jak i okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi, w wysokości 5% ceny
całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
18.2. Zabezpieczenie może zostać wniesione w:
1) pieniądzu,
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
18.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Zamawiającego:
61 2490 0005 0000 4530 3456 2606.
18.4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający będzie przechowywać na oprocentowanym
rachunku bankowym.
18.5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
18.6. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania środków stanowiących zabezpieczenie
należytego wykonania umowy na usuwanie wad w przypadku, jeśli Wykonawca w okresie rękojmi nie
usunie ich w wyznaczonym terminie.
18.8. Zasady wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia określone zostały we wzorze umowy (wzór umowy
stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ).
19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
19.1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o
terminie i miejscu podpisania umowy odrębnym pismem.
19.2. Wykonawca winien wskazać osoby umocowane do zawarcia umowy oraz złożyć oryginały
pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw - o ile
do zawarcia umowy przez wskazaną osobę wymagane będzie pełnomocnictwo i nie zostało ono
wcześniej przedstawione wraz z ofertą lub na wezwanie do uzupełnienia.
19.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego należy złożyć do Zamawiającego umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.
19.4. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przy czym
jeżeli Wykonawca zamierza wnieść zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz, będzie zobowiązany
wcześniej uzgodnić treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z Zamawiającym,
celem zapewnienia zgodności tego dokumentu z wymogami określonymi w ustawie Pzp.
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20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
20.1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
20.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawrze umowę z
Zamawiającym na warunkach określonych we wzorze umowy.
20.3. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej
jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres przewidywanych przez
Zamawiającego zmian został zawarty we wzorze umowy.
20.4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
21. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP
21.1. Zamawiający wymaga, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby osoby wykonujące prace
objęte zakresem zamówienia opisanym poniżej zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o ile czynności wykonywane przez te osoby w ramach
niniejszego zamówienia polegają na wykonywaniu pracy, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.).
Powyższy wymóg dotyczy osób wykonujących prace budowlane, w tym w szczególności wykonujące
prace przygotowawcze, roboty ziemne, zbrojenie i betonowanie oraz fundamentowanie, roboty
izolacyjne, roboty murarskie, roboty ciesielskie, roboty dekarskie, roboty brukarskie, roboty
montażowe, roboty instalacyjne zewnętrzne oraz wewnętrzne, roboty wykończeniowe, roboty
związane z obsługą maszyn, sprzętu i urządzeń budowlanych, roboty związane z zagospodarowaniem
terenu, jak i roboty porządkowe, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie oraz prowadzących indywidualną działalność gospodarczą (tj. samozatrudnienie).
Wykonawca i podwykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach
osób wykonujących wskazane wyżej czynności, w okresie realizacji zamówienia.
Powyższy wymóg nie dotyczy zatem osób wykonujących, zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane,
czynności obejmujących kierowanie budową lub robotami budowlanymi w różnych branżach, które
mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane, czyli pełniące samodzielną
funkcję techniczną w budownictwie. Kierowanie budową lub robotami budowlanymi wymaga
samodzielności i nie może być wykonywane pod niczyim kierownictwem, nie ma zatem charakteru
pracy w rozumieniu powołanych powyżej przepisów. Osoby wykonujące samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i
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zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą
organizację, bezpieczeństwo i jakość.
21.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania przez nich wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 21.1. SIWZ czynności.
Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do:
21.2.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania przedmiotowych
wymogów;
21.2.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
przedmiotowych wymogów;
21.2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
21.3. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 21.1. SIWZ
czynności, przedłoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 7 dni od
otrzymania wezwania, wskazane poniżej dowody, które mogą zostać zanonimizowane w zakresie
wykraczającym poza wymagane poniżej informacje:
21.3.1. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;
21.3.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
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21.3.3. innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika;
21.3.4. Dowody potwierdzające zgłoszenie osób wykonujących wskazane czynności przez pracodawcę
do ubezpieczeń.
21.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do faktycznego zatrudnienia osób wykonujących
wskazane w pkt 21.1. SIWZ czynności a także przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji
Pracy.
21.6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 21.1. SIWZ czynności, Zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we
wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 21.1. SIWZ czynności.
22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
22.1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Pzp.
22.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
22.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
22.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
22.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
22.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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22.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
22.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
22.9. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
22.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
22.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
22.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
23. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
23.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.

36

23.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną albo 15
dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.
23.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 10dniowego lub 15-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub nie
odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
23.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
24. OCHRONA DAYCH OSOBOWYCH (RODO)
24.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1) administratorem przekazanych przez Wykonawcę w toku przedmiotowego postępowania danych
osobowych jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ul.
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa (APS);
2) inspektorem ochrony danych osobowych w APS jest Piotr Grzyb, adres e-mail: odo@aps.edu.pl,
telefon: +48 224 191 734;
3) przekazane przez Wykonawcę w toku przedmiotowego postępowania lub podczas realizacji umowy
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „wykonanie robót budowlanych
polegających na budowie obiektu „E” (garażu podziemnego na 57 samochodów osobowych, z
wyłączeniem możliwości parkowania pojazdów z instalacją LPG) zawierającego 1 kondygnacje
podziemną wraz z zagospodarowaniem terenu, wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego pn.
„Dobudowa obiektu dydaktycznego „D” Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w
Warszawie” (Inwestycja) oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania przez
Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji w części dotyczącej obiektu „E,”” znak:
ZP/Rb/10/20 , prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
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4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę w toku przedmiotowego postępowania lub realizacji
umowy danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5) przekazane przez Wykonawcę w toku przedmiotowego postępowania lub realizacji umowy dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę w toku przedmiotowego postępowania lub realizacji umowy
danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy, podmiotów trzecich udostępniających
Wykonawcy zasoby na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
podwykonawców, dalszych podwykonawców, dostawców lub usługodawców jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) każda Osoba, której dane osobowe zostały przekazane przez Wykonawcę w toku przedmiotowego
postępowania lub realizacji umowy posiada:
− na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych Jej dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Jej danych osobowych (skorzystanie z prawa
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Ona, że
przetwarzanie danych osobowych Jej dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Osobie, której dane osobowe zostały przekazane przez Wykonawcę w toku przedmiotowego
postępowania lub realizacji umowy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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− na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
25. Integralną częścią SIWZ są załączniki:
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, w tym:
Załącznik nr 1A - Decyzja z dnia 21.06.2019 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca
pozwolenia na budowę obejmująca rozbudowę zespołu budynków Akademii Pedagogiki Specjalnej o
nowy budynek dydaktyczno-naukowy „D” oraz budowę garażu podziemnego na terenie APS;
Załącznik nr 1B - stanowiący załącznik do ww. decyzji Projekt budowlany (PB);
Załącznik nr 1C - Projekty wykonawcze (PW);
Załącznik nr 1D - Przedmiary robót;
Załącznik nr 1E - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);
Załącznik nr 1F - Analiza gospodarki wodami deszczowymi na terenie kampusu Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;
Załącznik nr 1G - harmonogram realizacji Umowy nr ZP/Rb/03/19 oraz plan wyłączenia fragmentu
obudowy wykopu;
Załącznik nr 2 - Wzór umowy;
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy wraz z załącznikiem zawierającym deklarację cenową (tabelę
elementów scalonych);
Załącznik nr 4 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów;
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych;
Załącznik nr 8 - Wykaz osób.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
WZÓR UMOWY

W dniu ………………… r. pomiędzy Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w
Warszawie mającą siedzibę przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie, NIP 525‐00‐05‐840, Regon
000001488,
reprezentowaną przez:
…………………….……………… – ………………………….………
zwaną dalej Zamawiającym”,
a
………………………………………...…….............................…..................................................................................
.......
z siedzibą w …………………………….., NIP…………….., Regon ………..……, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………………., ……………………………., pod numerem
………………………,
reprezentowaną/ym przez:
1. ……………………………. – ………………………………..
2. ……………………………. – ………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,
została zawarta Umowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obiektu „E” (garażu podziemnego na 57 samochodów
osobowych, z wyłączeniem możliwości parkowania pojazdów z instalacją LPG) zawierającego 1
kondygnacje podziemną wraz z zagospodarowaniem terenu, wchodzących w zakres zadania
inwestycyjnego pn. „Dobudowa obiektu dydaktycznego „D” Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie” (Inwestycja) oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych
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do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji w części dotyczącej
obiektu „E””.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie obiektu
„E” (garażu podziemnego na 57 samochodów osobowych, z wyłączeniem możliwości parkowania
pojazdów z instalacją LPG) zawierającego 1 kondygnacje podziemną wraz z zagospodarowaniem
terenu, wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa obiektu dydaktycznego „D”
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie” (Inwestycja) oraz
przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji w części dotyczącej obiektu „E””.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy zleconych Wykonawcy do realizacji robót budowlanych określają
dokumenty i opracowania, stanowiące Załącznik nr 1 do Umowy (Dokumentacja), obejmujące:
1) Decyzję z dnia 21.06.2019 r., zatwierdzającą Projekt Budowlany i udzielono pozwolenia na budowę
dla rozbudowy zespołu budynków Akademii Pedagogiki Specjalnej o nowy budynek dydaktyczno‐
naukowy „D” oraz budowy garażu podziemnego na terenie APS;
2) stanowiący załącznik do ww. decyzji Projekt budowlany (PB)
3) Projekty wykonawcze (PW);
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);
a także Oferta Wykonawcy oraz sporządzony przez Wykonawcę Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo
‐ Finansowy realizacji Umowy.
4. Strony Umowy zobowiązane są wykonywać swoje zobowiązania zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy Prawo budowlane, a także
normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi dla przedmiotu Umowy.
5. Termin wykonania przedmiotu Umowy oraz jego poszczególnych części regulują postanowienia
Umowy oraz Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo‐Finansowego realizacji Umowy, stanowiący
integralną część Umowy.
6. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy obejmuje, w szczególności:
1) kompleksowe wykonanie robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
z Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, w tym na podstawie przekazanej Wykonawcy
Dokumentacji, o której mowa w ust. 2, a także zgodnie z Ofertą Wykonawcy oraz przepisami prawa
powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej;
2) prace przygotowawcze;
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2) pełną obsługę geodezyjną;
3) organizację placu budowy, w tym czynności związane z wykonaniem zasilenia budowy w wodę i
energię elektryczną (oraz ponoszenie kosztów ich zużycia), a także związane z wykonaniem dróg
dojazdowych i montażowych, placów składowych, zaplecza budowy oraz zapewnienie dozoru placu
budowy;
5) sporządzenie dokumentacji powykonawczej przedmiotu Umowy;
6) przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego powstałego w wyniku realizacji robót budowlanych
oraz sporządzenie prawidłowego wniosku do właściwego organu o udzielenie pozwolenia na
użytkowanie, w części dotyczącej obiektu „E”;
7) dostawę materiałów, wyrobów i urządzeń koniecznych do wbudowania oraz sprzętu i narzędzi
niezbędnych do wykonania robót budowlanych;
8) organizację i koordynację robót we wszystkich branżach;
9) wykonanie wszystkich pomiarów, prób, badań, rozruchów, szkoleń użytkownika zgodnie z
instrukcjami;
10) uzyskiwanie opinii, atestów i zaświadczeń i innych wymaganych dokumentów;
11) usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robót budowlanych oraz w okresie rękojmi i gwarancji;
12) wykonanie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
13) wykonanie wszystkich niezbędnych robót w związku z zastosowaniem materiałów, wyrobów i
urządzeń równoważnych;
14) sporządzenie oraz weryfikację i kompletowanie dokumentacji budowy;
15) ochronę i utrzymanie terenu budowy;
16) zabezpieczenie i uporządkowanie zajętego podczas wykonywania robót budowlanych terenu
działek sąsiadujących z placem budowy (koszty ich zajęcia pokrywa Wykonawca);
17) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wystąpienie o czasowe zajęcie pasa
drogowego i odtworzenie nawierzchni rozebranych podczas wykonywania robót;
18) utrzymanie czystości i ewentualną naprawę nawierzchni ulic stanowiących drogi dojazdowe do
placu budowy;
19) składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, usuwanie
zanieczyszczeń (w tym odpadów wytworzonych w procesie budowy);
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20) likwidację zaplecza budowy i przywrócenie placu budowy do należytego stanu.
7. W ramach zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy Wykonawca ma również obowiązek
przygotować i przedstawić Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania przez
Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz sporządzić prawidłowy wniosek do
właściwego organu o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, w części dotyczącej obiektu „E”.
8. Ilekroć jest mowa w Umowie o:
1) Dokumentacji - należy przez to rozumieć dokumentację określoną w § 1 ust. 3 Umowy;
2) SIWZ – należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót
budowlanych polegających na budowie obiektu „E” (garażu podziemnego na 57 samochodów
osobowych, z wyłączeniem możliwości parkowania pojazdów z instalacją LPG) zawierającego 1
kondygnacje podziemną wraz z zagospodarowaniem terenu, wchodzących w zakres zadania
inwestycyjnego pn. „Dobudowa obiektu dydaktycznego „D” Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie” (Inwestycja) oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych
do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji w części dotyczącej
obiektu „E””;
3) Umowa - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę;
4) APS – należy przez to rozumieć Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w
Warszawie;
5) obiekt „E” – należy przez to rozumieć garaż podziemny, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy;
6) obiekt/budynek „D” – należy przez to rozumieć dobudowywany obiekt dydaktycznego „D” Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Strony ustalają, że Wykonawca zrealizuje przedmiot
Umowy w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy, nie później jednak niż do 31-12-2021 roku.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem
Umowy wraz ze zgłoszeniem ich do odbioru końcowego, nie obejmuje natomiast procedury
odbiorowej.
3. Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca ma obowiązek zorganizować i wziąć udział
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w odbiorach gwarancyjnych oraz odbiorze ostatecznym robót budowlanych, obejmujących realizację
zadania inwestycyjnego w części dotyczącej obiektu „B”. Odbiór ostateczny przedmiotu Umowy
nastąpi po upływie okresu rękojmi.

§3
OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający ma obowiązek:
1) protokolarnego przekazania Dokumentacji w dniu podpisania Umowy;
2) protokolarnego przekazania placu budowy w terminie 7 dni od podpisania Umowy, z zastrzeżeniem,
że Wykonawca ma zapewnić Zamawiającemu dostęp do miejsc parkingowych znajdujących się na
terenie placu budowy do momentu faktycznego rozpoczęcie w tym miejscu robót budowlanych;
3) współdziałania z Wykonawcą w podejmowaniu wszelkich czynności koniecznych do wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczególności udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji i wyjaśnień
koniecznych do wykonania i odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu
Umowy oraz usuwania zaistniałych przeszkód i trudności w realizacji przedmiotu Umowy;
4) brania udziału w uzgodnieniach Wykonawcy z użytkownikami i właścicielami sieci infrastruktury
technicznej i uzbrojenia znajdującego się na terenie budowy sposobu i zakresu usuwania kolizji
powyższej sieci infrastruktury technicznej i urządzeń uzbrojenia terenu;
5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego poprzez powołanie na własny koszt inspektorów nadzoru
inwestorskiego, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.);
6) udziału w rozwiązywaniu problemów technicznych wskazanych wpisami w Dzienniku budowy;
7) dokonania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;
8) dokonania odbiorów częściowych i odbiorów końcowych oraz odbioru ostatecznego;
9) powołania komisji do odbiorów końcowych oraz do odbioru ostatecznego;
10) terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia;
11) udzielenia Wykonawcy na jego żądanie wszelkich pełnomocnictw, niezbędnych do dokonania
czynności, do których wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany na
podstawie Umowy;
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12) zapewnienia koordynacji robót wykonywanych na terenie budowy w przypadku wprowadzenia
przez Zamawiającego na plac budowy innych wykonawców.

§4
OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszelkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w
Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia, w tym w Dokumentacji oraz innych dokumentach
przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy dotyczących przedmiotu Umowy i wymaganiami
wynikającymi z obowiązujących przepisów, dotyczących przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania ustalonego w Umowie przedmiotu, zgodnie z Umową,
Dokumentacją, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i praktyką budowlaną, w tym w
szczególności do prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy oraz oddania Zamawiającemu
Przedmiotu Zamówienia w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności:
1) wyznaczenie kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych, posiadających wymagane
doświadczenie i kwalifikacje do kierowania robotami oraz uprawnienia budowlane (osoby wskazane w
wykazie osób, złożonym przez Wykonawcę w postępowaniu), przy czym:
a) zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez
Wykonawcę na piśmie i wymaga akceptacji Zamawiającego; Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w
terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji, jeżeli doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia nowo
wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ;
b) akceptacja zmiany którejkolwiek z osób winna być potwierdzona przez Zamawiającego w formie
pisemnej i nie wymaga aneksu do Umowy;
c) kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
budowlane;
2) zapewnienie wykonania przedmiotu Umowy i kierowania robotami objętymi Umową przez inne niż
wskazane w pkt 1) osoby posiadające stosowne doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane;
3) zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowników wraz z nadzorem;
4) przyjęcie funkcji koordynacyjnych wszystkich robót stanowiących przedmiot Umowy;
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5) przejęcie placu budowy od Zamawiającego, a następnie zorganizowanie jego dozoru i przyjęcie
pełnej odpowiedzialności za plac budowy od momentu jego przejęcia do czasu podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego;
6) dokładne zapoznanie się z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty oraz
możliwościami zasilania w energię elektryczną i wodę;
7) doprowadzenie wody i energii elektrycznej na teren budowy we własnym zakresie, stosownie do
potrzeb, oraz ponoszenie kosztów ich zużycia w okresie realizacji przedmiotu Umowy;
8) zorganizowanie robót i zaplecza budowy, w tym:
a) wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawierającego rozwiązania mające na celu
umożliwienie prawidłowej eksploatacji i niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej
istniejących obiektów APS w trakcie budowy;
b) zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy;
c) organizacja placu budowy, w tym wykonanie dróg dojazdowych i montażowych oraz placów
składowych;
d) organizacja zaplecza budowy;
e) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
9) wykonanie prac przygotowawczych;
10) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej;
11) zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót właściwym organom oraz gestorom sieci, którzy dokonywali
uzgodnień dokumentacji;
12) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem rzeczowym zamówienia zawartym w
Dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 3 Umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności przepisami ustawy Prawo budowlane, polskimi
normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich EOG
przenoszących te normy (zgodnie z art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp) z zachowaniem należytej staranności,
dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, oraz oddanie Zamawiającemu przedmiotu Umowy w
uzgodnionym terminie;
13) wykonanie przedmiotu Umowy przy przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, w szczególności w
sposób zgodny z przepisami BHP, p.poż. i ochrony przed kradzieżą, w sposób zorganizowany, zgodny z
wiedzą fachową, inżynierską oraz obowiązującymi przepisami i normami;
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14) wykonanie przedmiotu Umowy przy użyciu materiałów, wyrobów i urządzeń (maszyn) własnych
Wykonawcy, zgodnych z Dokumentacją; zastosowane materiały, wyroby i urządzenia (maszyny) winny
posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi
określonymi w obowiązujących normach lub aprobatach technicznych;
15) wyposażenie obiektów budowlanych w urządzenia (zgodne z wymaganiami technicznymi oraz
obowiązującymi przepisami, fabrycznie nowe) niezbędne do ich eksploatacji oraz dostarczenie
związanej z nimi dokumentacji (instrukcje obsługi, legalizacja, DTR, zaświadczenie o dopuszczeniu do
użytkowania lub aprobacie technicznej) i oprogramowania;
16) prowadzenie Dziennika budowy stanowiącego dokumentację realizowanych robót budowlanych;
17) zapewnienie Inspektorom nadzoru inwestorskiego pełnego dostępu do robót, jak również
informowanie stosownymi wpisami w Dzienniku budowy, kiedy roboty zanikające i ulegające zakryciu
będą gotowe do sprawdzenia i odbioru;
18) zgłoszenie wykonanych robót do odbioru stosownymi wpisami w Dzienniku budowy;
19) przedstawienie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy w
odniesieniu do stosowanych materiałów, maszyn i urządzeń (certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty
higieniczne), protokołów badań, sprawozdań oraz prób dotyczących przedmiotu Umowy;
20) realizacja przedmiotu Umowy w taki sposób, aby możliwe było prowadzenie komunikacji w obrębie
placu budowy;
21) realizacja robót w sposób zapewniający ograniczenie uciążliwości dla użytkowników terenów
sąsiednich;
22) prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury,
zlokalizowanych na placu budowy i niepodlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem
placu budowy;
23) likwidacja kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego;
24) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu,
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
25) prowadzenie robót w taki sposób aby nie powodowały nieuzgodnionych i niezaplanowanych
uszkodzeń w drzewostanie znajdującym się na placu budowy lub poza terenem placu budowy;
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26) uzyskanie zgody właściwego organu na czasowe zajęcie pasa drogowego oraz opracowanie
projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w zakresie wymaganym przez ten
organ, a także wdrożenie organizacji ruchu na czas budowy;
27) uzgodnienie przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z sąsiedniej nieruchomości z
jej właścicielem, w przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac
przygotowawczych lub robót budowlanych;
28) naprawa uszkodzeń lub odtworzenie obiektów lub infrastruktury w przypadku wystąpienia ich
uszkodzeń;
29) poniesienie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na
terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;
30) poniesienie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę w trakcie prowadzenia
robót, zaistniałe zarówno na terenie budowy jak i poza nim, w tym za szkody powstałe w związku z
użytkowaniem dróg ‐ Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, bez zbędnej zwłoki, wypłaci
właścicielom zniszczonych terenów zadośćuczynienie w formie odszkodowania za szkody powstałe z
winy Wykonawcy oraz przywróci zniszczone tereny, w tym drogi, do stanu pierwotnego;
31) poniesienie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem
pojazdów;
32) poniesienie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć
w pełnej wysokości;
33) ubezpieczenie na własny koszt robót, realizowanych w ramach Umowy, a w szczególności:
a) robót, obiektów, budowli, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z
wykonywaniem robót – od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego i
innych zdarzeń losowych;
b) od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących
pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym
także ruchem pojazdów mechanicznych;
34) przedstawienie Zamawiającemu kopii zawartych umów lub kopii polis ubezpieczeniowych
potwierdzających posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie (w przypadku, gdyby
w trakcie realizacji Umowy którakolwiek z umów traciła ważność Wykonawca ma obowiązek
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odpowiednio wcześnie zawrzeć nową umowę ubezpieczeniową i niezwłocznie przedstawić
Zamawiającemu kopie zawartych umów lub kopie polis ubezpieczeniowych);
35) dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie go w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych, w szczególności poprzez systematyczne usuwanie zbędnych materiałów, odpadów,
śmieci i urządzeń prowizorycznych oraz prowadzenie robót w sposób zapewniający ochronę powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, w szczególności przez zastosowanie sprawnego i właściwie
eksploatowanego sprzętu i najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót, zgodnie z
przepisami:
a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, ze zm.),
b) ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 797, ze zm.);
36) zgłoszenie propozycji rozwiązań równoważnych, w przypadku uzasadnionej konieczności: zamiany
materiałów, urządzeń, technologii wykonania robót, z tym zastrzeżeniem, że zamiana będzie możliwa
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego;
37) usunięcie oraz ponowne wykonanie na własny koszt dowolnej części robót, jeżeli materiały lub
jakość wykonania robót nie spełniają wymagań Zamawiającego i przepisów ustawy Prawo budowlane;
38) przeprowadzenie badań dodatkowych (jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych robót),
o ile Zamawiający lub Inspektor nadzoru inwestorskiego tego zażąda (jeżeli w rezultacie
przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia bądź wykonane roboty są
niezgodne z Umową, to koszty tych badań obciążą Wykonawcę, w przeciwnym razie obciążą
Zamawiającego);
39) informowanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego o konieczności wykonania
robót zamiennych lub dodatkowych, bezpośrednio po stwierdzeniu konieczności ich wykonania;
40) informowanie na piśmie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu
sytuacji zagrażających przerwaniem robót lub brakiem dotrzymania terminu realizacji;
41) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
42) skompletowanie wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
przygotowanie do odbioru końcowego kompletu niezbędnych protokołów i dokumentacji
powykonawczej;
43) wykonanie robót budowlanych w ustalonym w Umowie terminie oraz złożenie oświadczenia, że
ukończone roboty są całkowicie zgodne z Umową i odpowiadają przewidzianym w Umowie potrzebom
Zamawiającego;
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44) niezwłoczne zrealizowanie wszystkich robót nieobjętych przedmiotem Umowy a koniecznych do
wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią ‐ konieczność wykonania
tych robót zostanie potwierdzona wpisem do Dziennika budowy a następnie, o ile zaistniała sytuacja
nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, poparta pisemnym zleceniem Zamawiającego
wykonania robót dodatkowych;
45) pisemne powiadomienie Zamawiającego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowości do
odbiorów końcowych;
46) uczestniczenie w odbiorze końcowym oraz przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy;
47) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, uporządkowanie zaplecza budowy, jak
również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym należących do
osób trzecich, a w szczególności dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji albo
naprawienia szkód w inny sposób – w trakcie i po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy;
48) likwidacja zaplecza budowy i placu budowy oraz doprowadzenie terenu budowy oraz terenów
przyległych do należytego stanu, t.j. pełnego uporządkowania, w ramach wynagrodzenia;
49) udział w przeglądach wykonanego zadania inwestycyjnego przed upływem terminu rękojmi oraz
gwarancji;
50) dokonanie ostatecznego odbioru wykonanego zadania inwestycyjnego przed upływem okresu
rękojmi lub gwarancji ustalonego w Umowie;
51) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku realizacji robót, podczas odbioru oraz w
okresie gwarancji i rękojmi, w ramach wynagrodzenia;
52) zapewnienie pomieszczeń dla potrzeb Zamawiającego i Nadzoru inwestorskiego, umożliwiającego
organizowanie spotkań koordynacyjnych dla 20 osób, wyposażonego w stół, krzesła, tablicę, rzutnik,
klimatyzację itp.;
53) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji robót w sposób pokazujący ważne zmiany na
terenie budowy oraz postęp prac;
54) zapewnienie dostępu organom inspekcji i kontroli do placów budowy oraz do wszelkich
dokumentów, odnoszących się do wydatków i płatności zrealizowanych w ramach Umowy;
55) udostępnienie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem realizacji robót aż do jej zakończenia, miejsca
na placu budowy, w celu zamontowania przez niego tablic informacyjnych – wykonanych i
posadowionych zgodnie z aktualnymi wymaganiami;
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56) dokonanie rozliczenia rzeczowo‐finansowego zadania inwestycyjnego.
4. Wykonawca ma obowiązek zatrudnienia w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy (w okresie
realizacji zamówienia) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace budowlane, w tym w
szczególności wykonujące prace przygotowawcze, roboty ziemne, zbrojenie i betonowanie oraz
fundamentowanie, roboty izolacyjne, roboty murarskie, roboty ciesielskie, roboty dekarskie, roboty
brukarskie, roboty montażowe, roboty instalacyjne zewnętrzne oraz wewnętrzne, roboty
wykończeniowe, roboty związane z obsługą maszyn, sprzętu i urządzeń budowlanych, roboty związane
z zagospodarowaniem terenu, jak i roboty porządkowe, o ile czynności wykonywane przez te osoby w
ramach niniejszego zamówienia polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. ‐ Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1320, ze zm.), za wyjątkiem osób
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz prowadzących indywidualną
działalność gospodarczą (tj. samozatrudnienie).
5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić przestrzeganie zobowiązania określnego w ust. 4 przez
podwykonawcę.
6. Wykonawca winien zagwarantować Zamawiającemu możliwości wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania przez nich wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 poprzez uprawnienie
w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
przedmiotowych wymogów lub żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania przedmiotowych wymogów lub przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania
świadczenia.
7. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności, przedłoży
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania,
wskazane poniżej dowody, które mogą zostać zanonimizowane w zakresie wykraczającym poza
wymagane poniżej informacje:
1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy czynności, których
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
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pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy czynności, których
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika;
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do faktycznego zatrudnienia osób wykonujących
wskazane w ust. 4 czynności a także przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy.
9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w
postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt
1 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności.
10. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za działania własne, jak i podwykonawców, w
zakresie prawidłowego wykonania robót budowlanych, zastosowanej metody wykonawstwa,
zastosowanych materiałów, porządku i bezpieczeństwa na terenie budowy.
11. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach i
okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
12. Niezależnie od obowiązków wymienionych w pozostałych postanowieniach niniejszej Umowy,
Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek przestrzegania wszelkich wymogów etyki zawodowej, w
szczególności mających na celu ochronę dóbr i interesów Zamawiającego; popieranie i ochronę
interesów Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi.
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13. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada środki finansowe, odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje
się wykonać przedmiot Umowy przy zachowaniu należytej staranności;
2) rozważył warunki realizacji Umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do
zrealizowania powierzonego zadania;
3) zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do należytego wykonania przez niego
przedmiotu niniejszej Umowy;
4) gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby posiadające wymagane przygotowanie
zawodowe i gwarantuje wykonywanie przedmiotu Umowy pod kierownictwem osób posiadających
wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie i specjalnościach, które obejmują zakres inwestycji.
14. Zobowiązania, o których mowa w niniejszym paragrafie obejmują wykonanie czynności
niezbędnych o wykonania przedmiotu Umowy i rozpoczęcia prawidłowej jego eksploatacji,
wynikających z Umowy, Dokumentacji oraz Oferty ‐ chyba że Umowa wyraźnie stanowi inaczej.
Zobowiązanie to obejmuje w szczególności wszelkie roboty budowlane, a także powierzone
Wykonawcy na podstawie szczególnych postanowień Umowy obowiązki i czynności, które w procesie
budowlanym należą do zadań Inwestora.
15. Jeżeli w toku realizacji Umowy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
wystąpi potwierdzona protokołem konieczność wykonania zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszej Umowy lecz nią nieobjętych,
których wartość nie przekroczy łącznie 20% wartości niniejszej Umowy, to Wykonawca wykona je po
przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, przy
zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów i nośników cenotwórczych.

§5
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM RZECZOWO‐FINANSOWY
1. Wykonawca w ciągu 10 dni od zawarcia Umowy przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia
Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo‐Finansowy realizacji Umowy (Harmonogram) uwzględniający
terminy wykonania poszczególnych etapów przedmiotu Umowy oraz planowane ilości środków
finansowych z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy, przewidziane do wypłaty w toku wykonywania
Umowy.
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2. Harmonogram powinien zostać opracowany z zastosowaniem podziału na miesięczne okresy
rozliczeniowe oraz powinien określać wartość planowanych do wykonania robót w danym okresie.
Układ harmonogramu powinien stanowić rozwinięcie tabeli elementów scalonych (Załącznik nr 3 do
SIWZ) do poziomu asortymentu robót zagregowanych, stanowiących element odbioru do płatności.
3. Harmonogram powinien przedstawiać zależności pomiędzy poszczególnymi czynnościami
koniecznymi do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się ustalać wartość (koszty)
grup robót ujętych w poszczególnych pozycjach Harmonogramu na podstawie cen rynkowych i
faktycznych kosztów wytworzenia.
4. Harmonogram powinien przewidywać ostatnią część wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1
Umowy w wysokości równej 10% tej wartości.
5. Harmonogram powinien zapewniać wykonanie przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2
ust. 1 Umowy, przy uwzględnieniu przerw wynikających z przyczyn technologicznych i
atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno‐zimowo‐wiosennego, harmonogramu zamknięć
drogowych itp. oraz innych okoliczności mogących mieć wpływ na termin wykonania Umowy.
6. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram w ciągu 10 dni od dnia przedłożenia do zatwierdzenia lub w
tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na nieuwzględnione wymagania
realizacyjne opisane w SIWZ lub Umowie.
7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu w terminie, o którym mowa
w ust. 6, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyliczenia i wyjaśnień dotyczących
poszczególnych elementów Harmonogramu, których terminy lub wartość zakwestionował
Zamawiający lub uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego
Harmonogramu, w terminie 5 dni od dnia doręczenia zgłoszonych przez Zamawiającemu uwag.
8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego braku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym w ust.
6 lub uwzględnienia jego uwag w terminie wskazanym w ust. 7, będzie uważane przez Strony za
zatwierdzenie Harmonogramu.
9. Harmonogram może podlegać aktualizacji w toku realizacji przedmiotu Umowy na zasadach
określonych w niniejszym paragrafie na wniosek każdej ze Stron i obejmować przesunięcia terminów
realizacji robót w poszczególnych okresach rozliczeniowych.
10. Aktualizacja Harmonogramu rzeczowo‐finansowego nie może prowadzić do automatycznej zmiany
umownego terminu zakończenia robót przewidzianego w § 2 ust. 1 Umowy lub wynagrodzenia
przewidzianego w § 6 ust. 1 Umowy.
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11. Terminy określone w Harmonogramie mogą ulec zmianie, gdy dotrzymanie ustalonych wcześniej
terminów, w szczególności z powodu opóźnień i przerw w wykonywaniu przedmiotu Umowy jest
połączone z nadmiernymi trudnościami dla Wykonawcy lub grozi Wykonawcy rażącą stratą.
12. Akceptacja zaktualizowanego Harmonogramu przez Zamawiającego może stanowić podstawę do
wprowadzenia zmiany do Umowy.

§6
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wysokość ryczałtowego Wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy ustalona została na podstawie przedstawionej oferty na kwotę brutto (z podatkiem VAT)
……………………. zł (słownie: ……………………………….……………………….…………… złotych), w tym: kwotę netto
(bez podatku VAT) ……………………. zł (słownie: ………………………….………………………….…………… złotych) oraz
podatek VAT: ……………………………… zł (słownie: …………………….………………………….…………… złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało ustalone na podstawie wyceny własnej
Wykonawcy dokonanej na podstawie Dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego w
postępowaniu, stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy, i nie podlega zmianie, poza przypadkami
wskazanymi w niniejszej Umowie oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do
prawidłowego zrealizowania całości przedmiotu Umowy, w tym również koszty usunięcia wad w
okresie rękojmi i gwarancji. W przypadku ewentualnych rozbieżności w treści samej Dokumentacji
uznaje się, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje największe z ilości robót lub
produktów (materiałów, wyrobów, urządzeń) możliwych do wyczytania z treści Dokumentacji (opisów,
zestawień, rysunków, itp.).
3. Wynagrodzenia uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszty
związane z zakupem materiałów, wyrobów i urządzeń oraz koszty wykonania obowiązków
dodatkowych wynikających z Umowy, w szczególności koszty konieczne do poniesienia przez okresy
ewentualnego zawieszenia lub wstrzymania robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, takie jak
zabezpieczenie budowy na czas takiego przestoju.
4. Dla wyeliminowania wątpliwości uznaje się, że Wykonawca uwzględnił w wynagrodzeniu wszelkie
elementy zamówienia, nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy,
których konieczność wykonania działający z należytą starannością Wykonawca jest w stanie ustalić na
podstawie Dokumentacji, a wynagrodzenie w całości obejmuje wszelkie możliwe do przewidzenia
ryzyka i okoliczności związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty
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robót przygotowawczych, prac porządkowych oraz zagospodarowania terenu, koszty zużycia mediów
związanych z wykonywaniem robót, wywozu odpadów, ubezpieczenia, kosztów robót i innych
świadczeń, ceny wszelkich materiałów lub usług a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne,
czy to odrębnie lub szczegółowo wymienione bądź określone w Umowie, czy w niej niewymienione,
które albo są nieodzowne do wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy, albo mogą się stać
nieodzowne do przezwyciężenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okoliczności przed wykonaniem
przedmiotu Umowy.
5. Uznaje się, że Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie należności publicznoprawne,
włącznie z podatkiem od towarów i usług, oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem
przedmiotu Umowy.
6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 może ulec zmianie jedynie w przypadkach określonych w § 16
Umowy, tj. odpowiednio w wyniku zmian Umowy mających wpływ na jego wysokość.
7. Zapłata Wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności
będą dokonywane w tej walucie.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia.

§7
ROZLICZENIE
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy rozliczane będzie:
1) fakturami częściowymi za faktycznie wykonane roboty budowlane w danym okresie rozliczeniowym
do łącznej wysokości 90% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy,
2) fakturą końcową za wykonanie całości przedmiotu Umowy, stanowiącą różnicę wynagrodzenia
brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, a sumą faktur częściowych, zgodnie z Harmonogramem.
2. Faktury częściowe za wykonane roboty budowlane będą wystawiane przez Wykonawcę
proporcjonalnie do rzeczywistego zaawansowania prac. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania
faktur częściowych po zakończeniu okresu rozliczeniowego a faktury końcowej po wykonaniu
przedmiotu Umowy.
3. Wykonanie przez Wykonawcę prac w większym zakresie w terminach określonych w
Harmonogramie nie uprawnia go do otrzymania wynagrodzenia ponad kwoty w nim ustalone, chyba
że Zamawiający wyrazi na to zgodę.
4. Podstawę wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru częściowego.
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5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania, wraz z przedkładaną fakturą częściową dowodów
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy
wykonywali prace/roboty objęte daną fakturą częściową.
6. Rozliczenie końcowe za wykonane roboty nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego,
protokołu odbioru końcowego. Powyższy protokół oraz protokół przekazania dokumentów
niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz
prawidłowego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, w części dotyczącej obiektu „E”, będą
podstawą do wystawienia faktury końcowej.
7. Warunkiem uiszczenia płatności końcowej będzie przedłożenie dowodów uiszczenia całego
należnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz całkowite
zaspokojenie roszczeń wynikających z umów Wykonawcy z podwykonawcami.
8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w
ust. 5 i ust. 7, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z
nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu
wypełnienia przez Wykonawcę tych wymagań nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego
terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.
9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub przedłożoną Zamawiającemu umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub przedłożeniu Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi.
11. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące
przedmiotem żądania podwykonawcy, jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży,
w trybie określonym w ust. 12, uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia
zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy.
12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
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podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.
13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty,
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub
podmiotu, któremu płatność się należy,
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
14. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego i uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub złożenia należności do depozytu
sądowego Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
16. Strony uznają, że zgodnie z istotą wiążącego ich stosunku prawnego Wykonawca jest
odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy i zobowiązany do przestrzegania
procedury zgłoszeniowej, o której mowa w ust. 12. Dlatego też w przypadku gdyby Zamawiający jako
współdłużnik solidarny zapłacił wynagrodzenie podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić
Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu lub w związku z tym wydatki, w tym zapłacone w
ten sposób wynagrodzenie podwykonawców, odsetki za opóźnienie w płatności, uzasadnione i
poniesione koszty obsługi prawnej w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom za taką obsługę
(podwykonawcy lub Zamawiającego) itp., w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego
wezwania do zapłaty. Zamawiający może również potrącić omawiane należności z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP –
.......... ......... ........ ........ REGON .........................
18. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP 525‐00‐05‐840.
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19. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w
terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z
odpowiednimi protokołami, przy czym za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku
Zamawiającego.
20. Nie będzie uznana za prawidłową faktura, do której nie zostaną dołączone wymagane dokumenty.
Nieprawidłowo wystawiona faktura nie będzie mogła stanowić podstawy zapłaty i może zostać
zwrócona Wykonawcy przez Zamawiającego.
21. Za nieterminową zapłatę faktury mogą zostać naliczone odsetki, nie wyższe jednak niż ustawowe.
22. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości
przedmiotu Umowy spowodowanej wadami przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wady są istotne,
albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć w odpowiednim czasie, bądź ich nie
usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
23. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno‐prywatnym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2191), dalej ustawy o fakturowaniu.
24. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 23, Wykonawca jest obowiązany do
wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, dalej PEF.
25. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy,
o których mowa w art. 6 ustawy o fakturowaniu oraz winna zawierać numer umowy, której dotyczy.
26. Przy wystawianiu Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF
należy podać NIP.
27. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w
ust. 25 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie
się z jej treścią.
28. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna
być doręczona do kancelarii Zamawiającego w godzinach od 08:00 do 16:00 w dni robocze.
§8
MATERIAŁY, WYROBY I URZĄDZENIA
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1. Wykonawca zapewnia produkty (materiały, wyroby, urządzenia) niezbędne do wykonania
przedmiotu Umowy wyłącznie o jakości odpowiadającej przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 215, ze zm.) oraz normom zawartym w
Dokumentacji, mających wymagane przez przepisy prawa UE lub polskie prawo atesty i certyfikaty
dopuszczające do stosowania, albo odpowiednio im równoważne dokumenty zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty, w
szczególności świadectwo jakości produktu (materiału, wyrobu, urządzenia), certyfikat na znak
bezpieczeństwa, deklarację właściwości użytkowych, deklarację zgodności z Polską Normą i aprobatą
techniczną, przed ich wbudowaniem. Dotyczy to wszystkich produktów (materiałów, wyrobów,
urządzeń) ujętych w Dokumentacji lub równoważnych, które zostaną wykorzystane do realizacji
przedmiotu Umowy.
3. W wypadku wątpliwości co do jakości użytych produktów (materiałów, wyrobów, urządzeń), bądź
jakości wykonania robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przeprowadzi stosowne badania
przez niezależnych biegłych.
4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań opisanych w ust. 3 okaże się, że zastosowane produkty
(materiały, wyroby, urządzenia), bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową lub powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, to koszty badań obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań
wykażą, że produkty (materiały wyroby, urządzenia) bądź wykonanie robót są zgodne z Umową, to
koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za produkty (materiały, wyroby, urządzenia) użyte
do realizacji przedmiotu Umowy. Nie dopuszcza się stosowania produktów (materiałów, wyrobów,
urządzeń) zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§9
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca może zlecić część robót związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy innemu
podmiotowi, tj. podwykonawcy, zgodnie ze złożoną w postępowaniu przetargowym ofertą, z
określeniem należnego za te roboty podwykonawcy wynagrodzenia.
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie
pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych
wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, dostawcy lub osób
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trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu Umowy jak za działania i zaniechania
własne.
3. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych
stanowiących

przedmiot

umowy:

………………………………….…………………………………………………………………………………………
4. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych
stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego
na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o
podwykonawstwo.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
6. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
3) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane będące przedmiotem umowy, nastąpi na podstawie odbioru robót wykonanych
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno
odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
5) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.
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7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę
wynagrodzenia podwykonawcy;
2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz
z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót,
które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części
dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
10. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu
projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę
uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 9.
11. Zamawiający zgłosi w terminie określonym ust. 10 zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących
przypadkach:
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust.
6 niniejszego paragrafu;
2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 9;
3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za
realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę;
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4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
Zamawiającego,
5) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany
umową dla tych robót,
6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie
umowy.
12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie określonym w ust. 10, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może
przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia
Zamawiającego.
13. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub
po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
14. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie
14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 11.
15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii
tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
16. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może zlecić podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiającego.
18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo
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zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
19. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
20. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji
Zamawiającego w trybie określonym w ust. 9÷15.
21. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 20, stosuje
się zasady określone w ust. 9÷15.
22. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
23. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają
rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
24. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego
projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo –
tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
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25. W przypadku realizacji robót (lub ich części) za pomocą podwykonawców, warunkiem wypłaty
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w dalszej części umowy jest wykazanie Zamawiającemu, że
Wykonawca uiścił na rzecz podwykonawcy należne mu wynagrodzenia za wykonane przez niego
roboty. Ponadto Wykonawca dołączy oświadczenie i protokół wykonanych robót, podpisany bez
zastrzeżeń przez Wykonawcę i podwykonawcę.
26. Umowy o podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi podwykonawcami na tych samych
zasadach co umowy z podwykonawcami.
27. Kopię umowy o podwykonawstwo może poświadczyć za zgodność z oryginałem Wykonawca.

§ 10
ODBIORY
1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest Inspektor nadzoru inwestorskiego:
…………………………………..…………………………. natomiast przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest
Kierownik budowy …………………………………………………………………………….
2. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;
2) odbiory częściowe, stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za ich wykonanie;
3) odbiory końcowe, stanowiące podstawę do wystawienia faktur końcowych za ich wykonanie.
3. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których
mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.
4. Przedmiotem odbioru częściowego będzie część robót wykonana w danym okresie rozliczeniowym.
W ramach odbioru częściowego Wykonawca sporządzi protokół odbioru częściowego, potwierdzony
przez Inspektora (inspektorów) nadzoru inwestorskiego na potrzeby bieżących, częściowych rozliczeń
w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
5. Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia terminu i rozpoczęcia, nie później niż w ciągu 5 dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego albo 3 dni
roboczych w odniesieniu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, czynności odbioru albo
do przekazania Wykonawcy pisemnej decyzji odmawiającej rozpoczęcia odbioru, zawierającej wykaz
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robót jakie, zdaniem Zamawiającego, muszą zostać wykonane albo dokumentacji lub urządzeń, jakie
muszą zostać dostarczone, aby odbiór mógł zostać przeprowadzony.
6. Jeżeli całość robót zostanie ukończona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru
inwestorskiego, przesyłając kopię zawiadomienia Zamawiającemu. Takie zawiadomienie będzie
uważane za zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do dokonania odbioru końcowego robót.
7. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne
wykonanie robót, przez co rozumie się pełną gotowość techniczną i użytkową dla celów, którym ma
służyć i zgodność z przepisami obowiązującego prawa oraz zgodność z wymogami określonymi
niniejszą Umową, potwierdzone wpisem w Dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika budowy,
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
8. Podstawą odbioru końcowego przez Zamawiającego jest przekazanie mu wszystkich niezbędnych
dokumentów w 4 egzemplarzach w takim terminie, aby możliwe było przeprowadzenie ich kontroli
przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca ma obowiązek przedłożyć księgę pomieszczeń
uzupełnioną o zainstalowany osprzęt i urządzenia, dokumentację niezbędną do przedłożenia w
nadzorze budowlanym, dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami nieistotnymi,
potwierdzonymi przez projektantów, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, schematy sieci,
protokoły, oświadczenia, instrukcje obsługi oraz zestawienie urządzeń wraz z zestawieniem terminów
eksploatacyjnych i konserwacyjnych, spisy wszystkich uczestniczących w inwestycji podmiotów,
zezwolenia, pozwolenia, decyzje. Dokumentacja powinna zawierać niezbędne atesty i świadectwa
kontroli, jak również wszystkie uzyskane przez Wykonawcę decyzje, uzgodnienia wraz ze wszystkimi
wydanymi przez władze decyzjami, pozostałymi dokumentami sporządzonymi przez biegłych
specjalistów oraz wszystkie inne wymagane prawem oraz przez Zamawiającego dokumenty tj.
świadectwa, wyniki prób, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów
technicznych, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót stanowiących przedmiot
niniejszej umowy, inwentaryzację powykonawczą i dokumentację techniczną powykonawczą obiektów
będących przedmiotem niniejszej umowy itp. w formie operatu powykonawczego.
9. Do obowiązków Wykonawcy należy zatem skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania czynności odbioru, w szczególności:
1) Dziennika budowy;
2) oświadczenia Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową oraz
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami zgłoszenia do
właściwego organu, obowiązującymi przepisami i normami;
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3) dokumentacji powykonawczej zawierającej informacje o wszystkich zmianach dokonanych podczas
realizacji robót budowlanych – opisanej i skompletowanej w 4 egzemplarzach (w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej tożsamej z papierową zamkniętą do edycji,
format zapisu .pdf, oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej otwartej do edycji i zapisu, format
zapisu AutoCAD® .dwg 2013, dokumentacja kosztorysowa plik wymiany .ath);
4) rozliczenia końcowego przedmiotu Umowy z podaniem wykonanych elementów robót, ich ilości
oraz wartości brutto (z podatkiem VAT) i wartości netto (bez podatku VAT), potwierdzonego przez
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego;
5) wszystkich wymaganych prawem atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz specyfikacji
technicznych na zastosowane i wbudowane materiały i urządzenia potwierdzających, że wbudowane
wyroby budowlane są zgodne przepisami ustawy Prawo budowlane i ustawy o wyrobach
budowlanych;
6) wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych prób, badań i
sprawdzeń, instrukcji użytkowania i innych dokumentów wymaganych stosownymi przepisami;
7) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
8) dokumentów gwarancyjnych na zastosowane materiały i urządzenia.
10. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszelkich
innych, niewymienionych w ust. 9, dokumentów niezbędnych do eksploatacji i serwisowania obiektów
budowlanych, a także wbudowanych w nich materiałów i urządzeń, w tym:
1) stosownych dokumentów o braku sprzeciwu lub uwag ze strony odpowiednich organów
uprawnionych na mocy ustawy Prawo budowlane do odbioru, opiniowania i kontroli robót
budowlanych (straży pożarnej, ochrony środowiska, konserwatora zabytków itp. władz);
2) kompletu instrukcji przeglądów, konserwacji i obsługi urządzeń zainstalowanych w obiektach
budowlanych;
3) wszelkich innych, nie wymienionych w pkt 1) i pkt 2) oraz w ust. 9, dokumentów niezbędnych do
eksploatacji obiektów budowlanych.
11. Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia terminu i rozpoczęcia, nie później niż w ciągu 10 dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego, czynności odbioru
końcowego albo do przekazania Wykonawcy pisemnej decyzji odmawiającej rozpoczęcia odbioru
końcowego, zawierającej wykaz robót jakie, zdaniem Zamawiającego, muszą zostać wykonane albo
dokumentacji, urządzeń lub związanego z nimi oprogramowania, jakie zdaniem Zamawiającego muszą
zostać dostarczone, aby odbiór końcowy mógł zostać przeprowadzony.
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12. Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia czynności odbioru końcowego lub odmowy
dokonania odbioru końcowego, jeżeli czynności odbiorcze z winy Wykonawcy nie będą mogły być
kontynuowane, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
13. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z Umowy, uznaje się datę
dokonania odbioru końcowego stwierdzoną w protokole odbioru.
14. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru
do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je w ramach wynagrodzenia za odbierane roboty w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
15. W razie braku usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad lub usterek stwierdzonych
przy odbiorze, w okresie rękojmi lub gwarancji, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na
koszt Wykonawcy.
16. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot Umowy
ma wady lub usterki zmniejszające jego wartość lub użyteczność. Wykonawca jest zobowiązany do
usunięcia wad lub usterek, a w przypadku gdy usuniecie wad lub usterek będzie niemożliwe – należne
Wykonawcy wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmniejszone.
17. Z czynności odbioru sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w
toku odbioru oraz zostać podpisany przez Wykonawcę, Zamawiającego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
18. Odbiór jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w tym protokole usunięcia
wszystkich wad lub usterek stwierdzonych w trakcie tego odbioru.
19. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia, do czasu zakończenia odbioru końcowego,
wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie oraz prawidłowego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, w części dotyczącej
obiektu „E”. Przekazanie tych dokumentów Zamawiającemu zostanie potwierdzone protokolarnie.
20. Przedmiot umowy uważa się za wykonany po stwierdzeniu przez Zamawiającego, że właściwy
organ wydał prawomocne pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych wchodzących w skład
Inwestycji.

§ 11
GWARANCJA I RĘKOJMIA
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1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na
okres ..… miesięcy, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego.
2. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji Wykonawca jest zobowiązany na żądanie
Zamawiającego usunąć na własny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy oraz pokryć
koszty ewentualnego transportu, jeżeli Zamawiający zgłosi wadę na piśmie przed upływem terminu
gwarancji. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na naprawione elementy przedmiotu
Umowy na okres odpowiednio jak w ust. 1 lub ust. 2. licząc od dnia podpisania protokołu usunięcia
wady.
3. Jeżeli w trakcie trwania gwarancji dany produkt (materiał, wyrób, urządzenie) lub oprogramowanie
ulegnie trzykrotnemu uszkodzeniu lub awarii (zostanie dwukrotnie naprawione), Wykonawca wymieni
je na nowe pozbawione wad. W takim wypadku ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji może on wykonywać
przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi.
5. Wykonawca ponosi z tytułu rękojmi, przez okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego, pełną
odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne zmniejszające wartość użytkową wykonanych robót
budowlanych, a także urządzeń, materiałów, osprzętu i oprogramowania – wchodzących w skład robót.
6. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca jest zobowiązany na żądanie
Zamawiającego usunąć na własny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy zauważone w
czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze oraz pokryć koszty
ewentualnego transportu, jeżeli Zamawiający zgłosi wadę na piśmie przed upływem terminu rękojmi.
Zamawiający ma prawo sprawdzać sposób wykonywania robót budowlanych i o wykrytych wadach
oraz usterkach poinformować niezwłocznie Wykonawcę, poprzez wpis do Dziennika budowy, bez
oczekiwania na częściowy lub końcowy odbiór robót.
7. Zamawiający będzie powiadamiać Wykonawcę o wykryciu wad lub usterek w terminie 3 dni od daty
ich ujawnienia. Wykonawca winien wadę lub usterkę usunąć w odpowiednim, wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie nie dłuższym niż:
1) 72 godziny od momentu zgłoszenia konieczności naprawy produktów (materiałów, wyrobów,
urządzeń) lub oprogramowania, których awaria nie powoduje zaburzenia funkcjonowania obiektu
budowlanego;
2) 24 godziny od momentu zgłoszenia naprawy produktów (materiałów, wyrobów, urządzeń), których
awaria powoduje wyłączenie z pracy co najmniej jednego elementu obiektu budowlanego. Usunięcie
wad lub usterek musi być potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.
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8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminach, o których mowa w ust. 7, to Zamawiający
może zlecić usunięcie wad lub usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez utraty gwarancji na
wykonane roboty, a koszty potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych przyczyn nie jest możliwie usunięcie
wad lub usterek w terminach wskazanych w ust. 7 to Zamawiający może wskazać dłuższy termin na ich
usunięcie.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do
usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli stwierdzone wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odstąpić od Umowy na podstawie § 12 Umowy w całości lub w części odnoszącej
się do odpowiednich robót albo żądać wykonania robót objętych przedmiotem odbioru po raz drugi.

§ 12
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w przepisach
powszechnie obowiązujących, a ponadto, jeżeli Wykonawca:
1) nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do
podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego;
2) bez przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania;
3) nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót, albo pozostaje w zwłoce z
realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu ich zakończenia zgodnie z niniejszą
Umową;
4) podzleca całość robót albo ich jakąkolwiek część, lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiającego w trybie, o którym mowa w § 9 Umowy;
5) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek
wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami;
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6) nie dopełnia zobowiązań względem podwykonawców, w efekcie czego Zamawiający trzykrotnie
dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich
płatności przekroczyła 10% Wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy;
7) w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp;
8) nie spełnia wymagań dotyczących zatrudnienia, o których mowa w § 4 ust. 4 Umowy lub nie
przedstawia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 6÷7 Umowy;
9) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą
na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że
Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej;
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od mowy w wypadkach określonych w przepisach
powszechnie obowiązujących, a ponadto, jeżeli Zamawiający:
1) uporczywie narusza istotne postanowienia Umowy i pomimo wezwania go do zaniechania naruszeń,
nie przywraca stanu zgodnego z Umową;
2) pozostaje w zwłoce w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych w niniejszej
Umowie, co najmniej 60 dni.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi
zawierać uzasadnienie.
4. Odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość w zakresie wzajemnych rozliczeń, nie rzutuje na
prawo domagania się zapłaty kar umownych oraz wykonywania uprawnień z tytułu zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy. Wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane
do dnia odstąpienia od Umowy ustalona zostanie w oparciu o inwentaryzację wykonanych robót,
obmiary i kosztorys powykonawczy.
5. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania
wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy na swój koszt teren budowy i przerwane roboty w zakresie niezbędnym i
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiającemu;
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2) Wykonawca w terminie 10 dni od dnia odstąpienia sporządzi wykaz materiałów zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową;
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; w przypadku
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór
jednostronny;
4) w terminie 10 dni od dnia odstąpienia, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia; w przypadku
bezskutecznego upływu terminu Zamawiający sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót;
5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia odstąpienia, usunie z
terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone;
6) na podstawie dokonanej inwentaryzacji robót oraz odpowiednich dokumentów spośród
wymienionych w § 10 ust. 8÷10 Umowy Wykonawca wystawi fakturę końcową obejmującą wartość
wykonanych, a dotychczas nierozliczonych robót. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za
roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego;
7) Zamawiający przejmie zakupione produkty (materiały, wyroby, urządzenia) nienadające się do
wbudowania w inny obiekt i zapłaci za nie Wykonawcy według cen zakupu ‐ pod warunkiem, że
dostawy tych produktów (materiałów, wyrobów, urządzeń) zostały zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz nadają się do użycia przy dokończeniu realizacji przedmiotu Umowy i nie
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę w inny sposób;
8) w przypadku odstąpienia od Umowy Strony zachowują prawo dochodzenia kar umownych i
odszkodowań.
7. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach, o których mowa w § 12 ust. 1 Umowy.
8. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach, o których mowa w § 12 ust. 2 Umowy.

§ 13
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
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1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Strony stosować będą kary
Umowne według następujących zasad:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto,
określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad;
c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy;
d) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia zgłoszenia w formie pisemnej odbioru robót
wykonanych przez podwykonawcę;
e) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek;
f) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy,
za każdy stwierdzony przypadek;
g) z tytułu oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 4 Umowy osób nie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek
(kara może być nakładana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas
kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);
h) z tytułu odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności
wskazane w § 4 ust. 4 Umowy – w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być
nakładana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez
Wykonawcę);
i) z tytułu zwłoki Wykonawcy w zakresie jakichkolwiek terminów ustalonych w Umowie i
niezastrzeżonych przez inne kary umowne - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §
6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;
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2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o
którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 0,1 %
wartości brutto przedmiotu Umowy określonego w § 6 ust. 1 Umowy;
b) za odstąpienie od całości lub części Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu Umowy określonego w § 6 ust. 1
Umowy;
3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie wymagalnych
należności wynikających z prawidłowo wystawionych faktur VAT.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawcę usunie on na własny koszt.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę odszkodowaniem, które stanowić będzie różnicę
pomiędzy ceną ustaloną przez nowego wykonawcę a wartością brutto tej części przedmiotu Umowy,
w odniesieniu do której odstąpiono od całości lub części Umowy.
5. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej, dokona jej zapłaty w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania do zapłaty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę, na potrącanie kar umownych z:
1) należnego wynagrodzenia naliczonego w fakturach wystawionych przez Wykonawcę;
2) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
7. Łączna wysokość kar umownych należnych Zmawiającemu od Wykonawcy nie może przekroczyć
20% wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wniósł do dnia ……………….. zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości
5 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy, tj. w wysokości …………… zł (słownie:
…………………………………………………….…………. złotych).
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2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………………………………………..…………………….
3. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z Umową wykonanie przedmiotu Umowy oraz służy do pokrycia
roszczeń z tytułu rękojmi za wady wykonanej i dostarczonej dokumentacji oraz wykonanych robót,
dostarczonych urządzeń, materiałów, osprzętu i oprogramowania, z tym że:
1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy – w ciągu 30 dni od dnia odbioru
końcowego robót;
2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy – w ciągu 15 dni od upływu rękojmi za
wady.
4. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 1), do czasu usunięcia tych wad.

§ 15
PRACE TOWARZYSZĄCE i RYZYKA MOGĄCE SKUTKOWAĆ ODSTĄPIENIEM OD UMOWY LUB
ZMIANĄ UMOWY
1. Przy organizacji zaplecza i placu budowy oraz tworzeniu harmonogramu realizacji zamówienia
Wykonawca musi uwzględniać utrudnienie wynikające z realizacji budowy budynku „D” oraz
funkcjonowania pozostałych obiektów kampusu APS. W obszarach punktach styku (np. drogi
dojazdowe, wykonanie sieci wewnętrznych i podłączeń) realizacji inwestycji obiektu „D” i „E”
Zamawiający wymaga od Wykonawcy pełnej współpracy i uzgodnienia z wykonawcą budynku „D”.
2. Jeżeli w ramach zawartej przez Zamawiającego umowy nr ZP/Rb/03/19 nie zostanie wykonany
fragment obudowa wykopu pod budowę obiektu „E” (wskazany na planie stanowiącym załącznik nr
1G-02), to Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub zmiany postanowień Umowy
poprzez zlecenie Wykonawcy wykonania wykopu pod budowę obiektu „E” na zasadach określonych w
§ 16 ust. 7 i 8 Umowy. Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać wykop pod budowę
obiektu „E” oraz pozostałą cześć obudowy wykopu.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach, o których mowa w § 15 ust. 2 Umowy.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności, o których mowa
w § 15 ust. 2, to Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub
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odszkodowania związanego z niewykonaniem robót zaniechanych, w tym nie będzie podnosił roszczeń
z art. 644 k.c..
5. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego pisemnego polecenia zaniechania
wykonania określonych robót budowlanych, czyli odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji
przedmiotu Umowy w określonej części, Wykonawca nie będzie uprawniony ani zobowiązany do
wykonania zaniechanej części przedmiotu Umowy, a jego wynagrodzenie zostanie odpowiednio
pomniejszone o wartość robót zaniechanych. Wartość robót zaniechanych zostanie wyliczona w
sposób określony w ust. 4. W związku z zaniechaniem wykonywania określonej części przedmiotu
Umowy Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub
odszkodowania związanego z niewykonaniem robót zaniechanych, w tym nie będzie podnosił roszczeń
z art. 644 k.c.

§ 16
ZMIANY UMOWY
1. Strony, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień zawartej
Umowy w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności powodujących konieczność
wprowadzenia zmian w sposobie lub terminie wykonania robót budowlanych, lub zmian
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, spowodowanych okolicznościami, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności:
1) zmianami przepisów prawa, norm i standardów wprowadzonych w życie po dacie zawarcia Umowy,
wraz ze skutkami takiej zmiany lub
2) zmianami wiedzy technicznej lub
3) zmianą funkcji użytkowej obiektu lub
4) stwierdzeniem nie ujętych w Dokumentacji i niezinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów
elementów infrastruktury, w szczególności wykryciem instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych
wymagających przebudowy w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy;
5) zmianą zakresu prac wprowadzoną zgodnie z Umową, w szczególności w związku z koniecznością
wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, lub zaniechanych;
6) zmianą sposobu wypłaty wynagrodzenia, w tym wprowadzenia płatności cząstkowe w przypadku
przerwania prac lub zmiany terminu odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
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7) nieterminowym przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy, z przyczyn od
Wykonawcy niezależnych;
8) opóźnieniami w rozpoczęciu i wykonywaniu robót budowlanych powstałymi z przyczyn nie leżących
po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, przy
zachowania należytej staranności;
9) opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy wynikłych z winy Zamawiającego lub innych wykonawców,
za które Wykonawca przedmiotu Umowy nie ponosi odpowiedzialności;
10) wystąpieniem warunków pogodowych mających wpływ na brak możliwości prowadzenia robót
budowlanych, np.: długotrwałe intensywne opady lub powódź powodujące konieczność przerwania
robót na czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu do momentu, w którym możliwa jest
kontynuacja lub rozpoczęcie robót, itp.;
11) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, takich jak: siła
wyższa, kolizje transportowe lub komunikacyjne itp. – powodujące zniszczenia lub uszkodzenia
wymagające naprawy, a także związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych wcześniej
do zidentyfikowania takich jak: głazy narzutowe; niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony
Konserwatora Zabytków; itp.;
12) brakiem wydania w zgodnym z przepisami terminie przez odpowiednie instytucje decyzji
niezbędnych dla prowadzenia prac lub wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
13) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo
budowlane dokumentów, spowodowanych okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności;
14) przerwaniem lub opóźnieniem wykonywania robót budowlanych spowodowanym okolicznościami,
za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
15) różnicą w warunkach gruntowych w stosunku do warunków określonych w Dokumentacji;
16) okolicznościami leżącymi po stronie Zmawiającego;
17) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy;
18) wprowadzeniem zmian do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo‐Finansowego przedmiotu
Umowy;
19) ograniczeniem zakresu rzeczowego i finansowego;
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20) zmianą zakresu części przedmiotu Umowy powierzonych podwykonawcom;
21) zmianą danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy;
22) poniesieniem przez Wykonawcę faktycznej i udokumentowanej szkody spowodowanej
odstępstwem od określonych w Umowie terminów, z winy Zamawiającego;
23) stwierdzeniem wad istotnych nienadających się do usunięcia;
24) wydłużeniem okresu gwarancji jakości lub rękojmi;
25) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
26) zmianą Umowy w wynikająca z orzeczeń sądów powszechnych, decyzji administracyjnych i
orzeczeń sądów administracyjnych;
27) rozwiązaniem Umowy;
28) przedłużenia terminu wykonania Umowy, o okres nie dłuższy niż okres trwania postępowania
odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Powszechnym, w przypadku, gdy zostało
wniesione odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
29) zmianą Umowy, zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
‐ jeżeli zmiany te będą mały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zmiany, o których mowa w lit. d) mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli Strony Umowy
zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności. Zmiana wynagrodzenie może nastąpić jedynie po
ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu dokumentów, które Wykonawca dostarczy
w celu udowodnienia wpływu zmiany przepisów na wysokość należnego mu wynagrodzenia.
Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwiększone/ zmniejszone o kwotę odpowiadającą wzrostowi /
obniżce udokumentowanych kosztów, o których mowa powyżej, od daty faktycznej zmiany kosztów
wykonania Umowy przez Wykonawcę.
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2. Termin wykonania Umowy może zostać zmieniony odpowiednio o okres trwania okoliczności lub o
okres konieczny do likwidacji skutków zaistniałych okoliczności, o ile ich wystąpienie będzie miało
wpływ na terminy określone w Umowie.
3. Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy, o których mowa w ust. 1, jest sporządzenie podpisanego
przez przedstawicieli Stron Umowy protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz
potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności uzasadniającej zmianę
Umowy, wymienionych w ust. 2.
4. Zmiany Umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w
art. 144 ust. 1 pkt 2÷6 ustawy Pzp.
5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144
ust. 1 ustawy Pzp, następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno‐organizacyjną Umowy;
2) danych teleadresowych Stron;
3danych rejestrowych Stron;
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy;
5) dotyczące czynności technicznej wprowadzenia do Umowy Szczegółowego Harmonogramu
Rzeczowo‐Finansowego przedmiotu Umowy.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu
zamówienia zawarte w Umowie, jak również nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 Pzp.
7. Strony, zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień zawartej Umowy w sytuacji Zamawiający ma
prawo zlecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych lub robót zamiennych, w tym także
wprowadzić zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych materiałów oraz technologii robót.
Zamawiający ma również prawo polecić Wykonawcy niewykonywanie określonych robót (roboty
zaniechane).
8. Strony ustalają następujące zasady warunki robót dodatkowych lub robót zamiennych, względnie
zakresu robót zaniechanych:
1) w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu mających być wykonanymi robót
dodatkowych lub robót zamiennych, względnie zakresu robót zaniechanych, Strony przyjmować będą
jako prawidłowe obmiary i wyliczenia dokonane przez Zamawiającego, chyba że Wykonawca wykaże,
że Zamawiający dokonując tych obmiarów lub wyliczeń dopuścił się rażącego niedbalstwa lub błędów
z winy umyślnej;
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2) Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu konieczność wykonania robót dodatkowych
lub robót zamiennych;
3) W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych Zamawiający wyda
Wykonawcy pisemne polecenie wskazujące na przedmiot robót dodatkowych lub robót zamiennych
potrzebnych do wykonania. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zawierającą kosztorys
robót dodatkowych lub robót zamiennych i przekazać go Zamawiającemu. Oferta Wykonawcy powinna
zawierać ceny wynikające z Harmonogramu, jednakże w wypadku gdyby rodzaj robót dodatkowych lub
robót zamiennych był taki, że nie dałoby się przypisać im wprost lub pośrednio cen jednostkowych
wskazanych w Harmonogramie, wówczas oferta Wykonawcy zostanie przygotowana w oparciu o
średnie w skali kraju stawki robocizny i średnie wskaźniki narzutu dla robót budowlanych, a dla
materiałów i sprzętu o średnie ceny jednostkowe, publikowane w kwartalnikach SEKOCENBUD, z
kwartału poprzedzającego planowany okres wykonania robót. W oparciu o tak przygotowaną ofertę,
po dokonaniu akceptacji przez Zamawiającego, Strony winny zawrzeć stosowny aneks do Umowy w
odniesieniu do robót dodatkowych lub robót zamiennych;
4) w przypadku konieczności niezwłocznego zrealizowania robót dodatkowych nieobjętych
przedmiotem Umowy a niezbędnych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie
przed awarią ust. 8 pkt. 1÷3 stosuje się odpowiednio. Konieczność wykonania tych robót zostanie
potwierdzona wpisem do Dziennika budowy a następnie, o ile zaistniała sytuacja nie wynika z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, poparta pisemnym zleceniem Zamawiającego; wynagrodzenie za te
roboty zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym.
8. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 17
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE I LICENCJE
1. Wszelkie prawa przysługujące Zamawiającemu, w tym autorskie prawa majątkowe, wynikające z
Dokumentacji przekazywanej przez Zamawiającego Wykonawcy w celu umożliwienia mu wykonania
przedmiotu Umowy, pozostają zarówno w czasie wykonywania niniejszej Umowy, jak i po jej
zakończeniu, własnością Zamawiającego. Wykonawca ma prawo wykorzystać przekazaną mu
dokumentację wyłącznie dla celów niniejszej Umowy i w zakresie tą Umową określonym.
2. Wykonawca, na mocy niniejszej Umowy, przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do
wszystkich elementów sporządzonej i dostarczonej Zamawiającemu dokumentacji projektowej oraz
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dokumentacji projektowej powykonawczej, a także innych dokumentów objętych przedmiotem
Umowy wykonanych przez Wykonawcę (Utwór), z chwilą przekazania Zamawiającemu egzemplarzy
Utworu oraz pozostałych nośników. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy
następujących pól eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia Utworu ‐ wytwarzanie i powielanie dowolną techniką
egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, poligraficzną, reprograficzną, informatyczną oraz
techniką cyfrową, w tym dokonywania kserokopii, reprodukcji, slajdów, odręcznie lub odmianami
wymienionych technik;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono ‐ do obrotu,
wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału lub kserokopii jego
egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 niniejszego ustępu ‐
publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie i udostępnianie Utworu lub jego części w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
4) wykorzystywania wielokrotne Utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Inwestora lub
Zamawiającego,
5) wykorzystywanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji Utworu przez Zamawiającego
lub podmioty działającego na jego zlecenie w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii;
7) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania;
8) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji;
9) korzystanie i rozporządzanie opracowaniem dokumentacji, w szczególności tłumaczeniem,
przeróbką, adaptacją.
Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych powyżej może następować w
całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako
część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego również majątkowe prawa autorskie do Utworów
wykonanych lub przekazywanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w
szczególności programów komputerowych służących do obsługi przedmiotu Umowy, w celu
korzystania przez Zamawiającego na potrzeby wykonania, utrzymania, remontu i rozbudowy, z chwilą
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przekazania Zamawiającemu egzemplarzy powyższych Utworów oraz pozostałych nośników. Powyższe
przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy wszystkich pól eksploatacji, w szczególności:
1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Utworu w całości lub części jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie ‐ w zakresie, w którym dla wprowadzenia, wyświetlania, stosowania,
przekazywania i przechowywania Utworu niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
2) tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Utworze, z
zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
3) rozpowszechniania, w tym sprzedaży lub najmu Utworu lub jego kopii, na dowolnie wybranych
nośnikach.
4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów, o których mowa w ust. 2 i ust. 3,
Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których powyższe Utwory
zostały utrwalone.
5. Wykonawca, wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, o których mowa w
ust. 2 i ust. 3, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich wynikających z
Utworów na wszystkich wskazanych powyżej polach eksploatacji, oraz upoważnia Zamawiającego do
zlecania osobom trzecim wykonywanie tych zależnych praw autorskich.
6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw
autorskich, następuje z chwilą podpisania właściwego protokołu odbioru oraz w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Wykonawcy nie przysługuje zatem odrębne
wynagrodzenie za korzystanie z powyższych Utworów na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za
zależne prawa autorskie.
7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1
Umowy, na zasadach opisanych powyżej, również wszelkie prawa majątkowe oraz zezwala
Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich, do wszystkich części Utworów
odebranych przez Zamawiającego, w związku z rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy, w tym Utwory wykonane albo przekazane przez
niego, nie będą naruszały żadnych praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń
do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw osób trzecich, zarówno osobistych jak i majątkowych,
Wykonawca zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia. Wykonawca zobowiązuje się także pokryć
wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym
egzekucyjnym.
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9. Jeśli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne użycie rozwiązania projektowego,
materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca
powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego
rozwiązania, materiału lub metody. Jeśli niedotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa
finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.
10. Zamawiający, jeżeli będzie to wymagane, zawrze odpowiednią umowę o zachowaniu poufności z
Wykonawcą lub bezpośrednio z licencjodawcą lub właścicielem chronionego rozwiązania, materiału
lub metody, w celu spełnienia warunków określonych w umowach licencyjnych lub patentowych.
Powyższe umowy nie mogą nakładać na Zamawiającego obowiązku ponoszenia jakichkolwiek opłat i
kosztów.
11. W przypadku, gdy po przeniesieniu przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych do Utworów
na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2, powstaną nowe pola eksploatacji tych Utworów,
Wykonawca zawrze, na żądanie Zamawiającego, aneks do Umowy przenoszący na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe do tych Utworów na nowych polach eksploatacji. Zamawiający może
wystąpić z powyższym żądaniem w okresie 5 lat od dnia powstawania nowego pola eksploatacji.
Przejście praw na nowych polach eksploatacji następuje na warunkach określonych w Umowie i w
ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
12. Wykonawca zapewnia i gwarantuje Zamawiającemu, że w chwili przeniesienia na Zamawiającego
autorskich praw majątkowych będzie posiadać wszystkie prawa własności intelektualnej do rezultatów
prac, i w związku z tym oświadcza i gwarantuje, że Utwory w chwili przeniesienia na Zamawiającego
autorskich praw do rezultatów prac nie będą naruszać żadnych praw własności intelektualnej osób
trzecich, ani nie będą obciążone prawami osób trzecich, uniemożliwiającymi Zamawiającemu
korzystanie z tych rezultatów prac na zasadach określonych w Umowie oraz zgodnie z celem Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się niniejszym naprawić każdą szkodę w tym pokryć wszelkie koszty, wydatki,
w tym koszty obsługi prawnej, którą Zamawiający może ponieść, lub za którą Zamawiający może stać
się odpowiedzialny, lub do której naprawienia może zostać zobowiązany w związku z jakimkolwiek
pozwem, roszczeniem, czy postępowaniem prowadzonym przeciwko niemu oraz w związku z
jakimkolwiek innym postępowaniem, w wyniku złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwych
oświadczeń co do posiadanych praw własności intelektualnej.
13. Jeżeli Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy dostarcza oprogramowanie stworzone
przez podmiot trzeci, Wykonawca udzieli bądź też zapewni Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia,
o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, udzielenie licencji lub sublicencji na korzystanie z nich w zakresie
wystarczającym do niezakłóconego korzystania z przedmiotu Umowy. W przypadku jeśli z licencją lub
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sublicencją związana jest usługa odpłatnego wsparcia producenta, wynagrodzenie, o którym mowa w
§ 6 ust. 1 Umowy, pokrywa koszt tej usługi w okresie rękojmi i gwarancji.
14. Licencje, o których mowa w ust. 13, zapewnią Zamawiającemu prawo do korzystania z
dostarczonego oprogramowania bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
15. Wykonawca zapewnia, że licencja na korzystanie z oprogramowania nie będzie zawierała
ograniczeń polegających na tym, że po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi, dane oprogramowanie
może być wdrażane, serwisowane itp. wyłącznie przez określony podmiot lub grupę podmiotów.
16. Warunki licencji dostarczanej Zamawiającemu nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego
opisanych w Umowie oraz w Dokumentacji.
17. W wypadku posługiwania się przez Wykonawcę przy wykonywaniu Utworów pracownikami,
podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca zobowiązuje się przekazać wraz
z Utworami oświadczenia osób albo podmiotów współpracujących, o przeniesieniu praw autorskich na
Zamawiającego i w granicach opisanych w niniejszym paragrafie.

§ 18
DANE OSOBOWE
1. Wobec faktu, że przy realizacji zamówienia, jak też przy świadczeniu gwarancji, Wykonawca może
mieć dostęp do danych osobowych, przed udostępnieniem Wykonawcy tych danych osobowych
przez Zamawiającego, Strony podpiszą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
2. Zamawiający zastrzega, że o ile powierzenie będzie dotyczyło danych wrażliwych, w tym przede
wszystkim w zakresie danych medycznych objętych tajemnicą lekarską lub tajemnicą
ubezpieczeniową, Wykonawca ma obowiązek zachowania tych danych w tajemnicy i spełnienia
każdorazowo wymóg określonych w obowiązujących przepisach.
3. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych będzie zgodna z treścią Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
oraz z odpowiednimi przepisami polskimi, obowiązującymi w momencie jej zawarcia.
4. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych będzie związana z powiązanymi z nią
świadczeniami Wykonawca. Za przetwarzanie powierzonych danych Wykonawca nie otrzymuje
odrębnego wynagrodzenia.
5. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zostanie zawarte w miarę potrzeby i
możliwości w stosownym terminie.
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6. Strony ustalają:
1) Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) w
odniesieniu

do

danych

osobowych

pracowników/współpracowników/podwykonawców

lub

przedstawicieli tych podmiotów skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy,
2) Podanie wymaganych w Umowie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania
Umowy.
3) Dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacji Stron niniejszej Umowy, dla celów
wykonania Umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
4)

Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek

informacyjny, wobec wskazanych przez siebie osób, o których mowa w pkt. 1 powyżej , zgodnie z
art. 13 i 14 RODO.

§ 19
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Integralną częścią Umowy jest:
1) Dokumentacja, w tym:
a) Decyzja z dnia 21.06.2019 r., którą został zatwierdzony Projekt Budowlany (stanowiący załącznik do
decyzji) i udzielono pozwolenia na budowę dla rozbudowy zespołu budynków Akademii Pedagogiki
Specjalnej o nowy budynek dydaktyczno‐naukowy „D” oraz budowy garażu podziemnego na terenie
APS;
b) stanowiący załącznik do ww. decyzji Projekt budowlany (PB);
c) Projekty wykonawcze (PW);
d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);
2) Oferta Wykonawcy,
3) sporządzony przez Wykonawcę Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo‐Finansowy realizacji Umowy;
4) specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Strony nie mogą zmienić postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
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dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności umożliwiającej taką zmianę
przewidzianej w § 16 Umowy.
4. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się, w formie pisemnej drogą elektroniczną, o
każdorazowej zmianie danych kontaktowych (adresu, adresu poczty elektronicznej), pod rygorem
uznania korespondencji wysłanej zgodnie z dotychczasowymi danymi kontaktowymi za skutecznie
doręczoną
5. Treść Umowy jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie
do informacji publicznej.
6. Spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozpoznaje Sąd właściwy ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
8. Umowę sporządza się w 3 (trzech) egzemplarzach: 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego i (jeden)
egzemplarz dla Wykonawcy.

W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO:

W IMIENIU WYKONAWCY:
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:
…...................................………..........…………….........................................................................................................
…............................................................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…............................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji)

OFERTA (formularz)
1.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających
na budowie obiektu „E” (garażu podziemnego na 57 samochodów osobowych, z wyłączeniem
możliwości parkowania pojazdów z instalacją LPG) zawierającego 1 kondygnacje podziemną wraz z
zagospodarowaniem terenu, wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa obiektu
dydaktycznego „D” Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie”
(Inwestycja) oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania przez
Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji w części dotyczącej obiektu „E””
Nr/znak nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/Rb/10/20 niniejszym składam(y) ofertę na wykonanie
opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, za łączną kwotę stanowiącą wynagrodzenie za
wykonanie

przedmiotu

umowy,

w

wysokości:

...................…....…...

zł

brutto,

(słownie:

…………………………………………...), które zawiera …..…… % podatek VAT w kwocie ………........…… zł oraz cenę
netto w kwocie …………............……. zł.
2.

Na wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, składa się wynagrodzenie za wykonanie robót
wskazanych w poszczególnych pozycjach formularza cenowego (tabeli elementów scalonych)
stanowiącego integralną część oferty (Załącznik do Oferty), wyliczone na podstawie wyceny indywidualnej
Wykonawcy (kosztorysu).

3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ oraz obejmuje
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia, a także odpowiada rzeczywistym kosztom wykonania przedmiotu
zamówienia.

4.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, za wykonanie przedmiotu zamówienia nie będzie zmieniane
w toku realizacji umowy i nie będzie podlegało waloryzacji, z wyjątkiem okoliczności przewidzianych
w treści wzoru umowy.

5.

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz zgodnie z niniejszą ofertą.

6.

Oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie* / będzie* prowadzić do obowiązku podatkowego
Zamawiającego i dotyczy następujących produktów (materiałów, wyrobów, urządzeń) lub
usług .............................................................................................. o wartości ................ (bez VAT), które
będą prowadzić do jego powstania.

7.

Oświadczamy, że ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne inwestycji
powstałe w wyniku błędów w realizacji robót budowlanych obejmujących wykonanie przedmiotu
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zamówienia, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
8.

Oświadczamy, że udzielimy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż okres
rękojmi, czyli … miesięcy.

9.

Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia.

10.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

11.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

12.

Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13.

Oświadczamy, że wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, rzetelne
i prawdziwe.

14.

Oświadczamy, że nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom żadnej części niniejszego
zamówienia*/następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom*:

Nazwa i adres podwykonawcy
L.p.

Część przedmiotu zamówienia, którą Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom

(podać o ile podwykonawca jest już
znany)

(wypełnić bez względu na to czy podwykonawca jest już znany)

1.
2.
3.

16.

W przypadku wyboru naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto.

17.

Akceptujemy termin płatności wynoszący ........ dni kalendarzowych liczonych od daty doręczenia faktury
VAT Zamawiającemu do daty uznania naszego rachunku.

18.

Oświadczamy, że należymy do grupy małych lub średnich przedsiębiorstw – TAK*/NIE*.

19.

Oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie*/ informacje zawarte w ofercie na stronach
.............................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym
uczestnikom postępowania.*

20.

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) …............................................................
2) …............................................................
3) …............................................................
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4) …............................................................
5) …............................................................

…………………….…………………………..
(miejscowość, data)

….............................………………………………………………………...
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).
** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Opis

Wartość [zł]

1 PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIE OBIEKTU DO SIECI

0,00

1 Przygotowanie terenu
2 Przyłączenie obiektu do sieci

2

BUDOWA

0,00

1 Stan surowy zamknięty
1
Roboty ziemne
2
Roboty żelbetowe
1 Płyta fundamentowa
2 Ściany
3 Słupy
4 Płyta stropowa
5 Rampa zjazdowa
6 Klatka schodowa
7
3
Roboty murowe

0,00
0,00

0,00
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1
2
4
Roboty izolacyjne
1
2
2 Roboty wykończeniowe
1
Tynki
1
2
3
Okna, drzwi, bramy - zewnętrzne
1
2
4
Okna i drzwi - wewnętrzne
1
2
5
Posadzki
1
2
7
Balustrady, pochwyty itp.
1
2
8
Roboty malarskie
1
2
9
Roboty pozostałe
1
2
10 Elewacja
1
2
3 Roboty instalacyjne
1
Instalacje wod.-kan. i p.poż
1
2
3
Instalacje wentylacji mechanicznej + oddymianie
1
2
4
Instalacje elektryczne słaboprądowe
1
2
5
Instalacje elektryczne silnoprądowe
1
2

3

WYPOSAŻENIE

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1
2

4

ZAGOSPODAROWANIE TERENU i SIECI TERENOWE

0,00

Drogi, chodniki, parkingi
Instalacja wodno-kanalizacyjna w terenie
Instalacja elektryczna w terenie
Mała architektura
Ogrodzenie
Zieleń i nasadzenia kompensacyjne (w tym poza granicami
6 działki)
7
RAZEM (netto)
PODATEK VAT
RAZEM (brutto)

0,00
0,00
0,00

1
2
3
4
5

Załącznik nr 4 do SIWZ

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA
Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego
W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania
się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje
wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i
wypełnienia

jednolitego

europejskiego

dokumentu

zamówienia

wykorzystany

zostanie

elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia 1. Adres
publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Dz.U. UE S numer [], data [04.12.2019], strona [],
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ 2][ 0][ 1][ 9]/S [2 ][ 3][4 ]–[ 5][ 7][ 2][ 9][4 ][ 6]
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

1

2

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu
europejskiemu dokumentowi zamówienia.
W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie
do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
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W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]
INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym
przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.
Tożsamość zamawiającego

Odpowiedź:

Nazwa:

Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Jakiego zamówienia dotyczy
niniejszy dokument?

Odpowiedź:

Tytuł lub krótki opis udzielanego
zamówienia:

wykonanie robót budowlanych polegających na budowie obiektu „E”
(garażu podziemnego na 57 samochodów osobowych, z wyłączeniem
możliwości parkowania pojazdów z instalacją LPG) zawierającego 1
kondygnacje podziemną wraz z zagospodarowaniem terenu,
wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa
obiektu dydaktycznego „D” Akademii Pedagogiki Specjalnej im.
Marii Grzegorzewskiej w Warszawie” (Inwestycja) oraz
przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania
przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
Inwestycji w części dotyczącej obiektu „E”

Numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą lub
podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy):

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia powinien wypełnić wykonawca.
Część II: Informacje dotyczące wykonawcy
A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY
Identyfikacja:

Odpowiedź:

Nazwa:

[ ]

Numer VAT, jeżeli dotyczy:

[ ]

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli
jest wymagany i ma zastosowanie.

[ ]
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Adres pocztowy:

[……]

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów:

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[……]

Informacje ogólne:

Odpowiedź:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

[] Tak [] Nie

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest
[] Tak [] Nie
zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy
chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub
czy będzie realizował zamówienie w ramach
programów zatrudnienia chronionego?
Jeżeli tak,
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której […]
kategorii lub których kategorii pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą
dani pracownicy.
[….]

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do
[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy
urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców
lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w
ramach krajowego systemu (wstępnego)
kwalifikowania)?
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Jeżeli tak:
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej
części, uzupełnić część V (w stosownych
przypadkach) oraz w każdym przypadku
wypełnić i podpisać część VI.
a) Proszę podać nazwę wykazu lub
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie
elektronicznej, proszę podać:

a) [……]

c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące
podstawę wpisu do wykazu lub wydania
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie:
d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie
obejmują wszystkie wymagane kryteria
kwalifikacji?
Jeżeli nie:
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zależności od przypadku.
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia:
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenie odnoszące się do płatności
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków
lub przedstawić informacje, które umożliwią
instytucji zamawiającej lub podmiotowi
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy
danych w dowolnym państwie członkowskim?
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]
c) [……]

d) [] Tak [] Nie

e) [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]
Rodzaj uczestnictwa:

Odpowiedź:

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi
wykonawcami?

[] Tak [] Nie
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Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie
dokumenty zamówienia.
Jeżeli tak:
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców
biorących wspólnie udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia:
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
biorącej udział:

a): [……]

b): [……]

c): [……]
Części

Odpowiedź:

W stosownych przypadkach wskazanie części
zamówienia, w odniesieniu do której (których)
wykonawca zamierza złożyć ofertę.

[ ]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY
W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia:
Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile
istnieją:

Odpowiedź:

Imię i nazwisko,
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są
wymagane:

[……],
[……]

Stanowisko/Działający(-a) jako:

[……]

Adres pocztowy:

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.):

[……]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW
Zależność od innych podmiotów:

Odpowiedź:
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Czy wykonawca polega na zdolności innych
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji
określonych poniżej w części IV oraz
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych
poniżej w części V?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane
– tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V3.
D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA
(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający wprost tego zażąda.)
Podwykonawstwo:

Odpowiedź:

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim
podwykonawstwo jakiejkolwiek części
zamówienia?

[] Tak [] Nie
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać
wykaz proponowanych podwykonawców:
[…]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

3

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.
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Część III: Podstawy wykluczenia
A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO
W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:
1.

udział w organizacji przestępczej4;

2.

korupcja5;

3.

nadużycie finansowe6;

4.

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością
terrorystyczną7

5.

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu8

6.

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi9.

4
5

6
7

8

9

Podstawy związane z wyrokami skazującymi
za przestępstwo na podstawie przepisów
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej
dyrektywy:

Odpowiedź:

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z
jednego z wyżej wymienionych powodów,
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w
którym okres wykluczenia określony bezpośrednio
w wyroku nadal obowiązuje?

[] Tak [] Nie
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej
Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z
31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji
zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.
W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z
27.11.1995, s. 48).
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże
decyzji ramowej.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję
ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
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Jeżeli tak, proszę podać:
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody)
skazania;
b) wskazać, kto został skazany [ ];
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio
ustalone w wyroku:

a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]

b) [……]
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(y), którego(-ych) to dotyczy.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]

W przypadku skazania, czy wykonawca
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej
podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

[……]

7.
B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Płatność podatków lub składek na
ubezpieczenie społeczne:

Odpowiedź:

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich
obowiązków dotyczących płatności podatków
lub składek na ubezpieczenie społeczne,
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne
niż państwo siedziby?

[] Tak [] Nie

Podatki
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Składki na
ubezpieczenia
społeczne

Jeżeli nie, proszę wskazać:
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to
dotyczy;
b) jakiej kwoty to dotyczy?
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie
obowiązków:
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:
–
Czy ta decyzja jest ostateczna i
wiążąca?
–

Proszę podać datę wyroku lub
decyzji.

–

W przypadku wyroku, o ile
została w nim bezpośrednio
określona, długość okresu
wykluczenia:

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje
obowiązki, dokonując płatności należnych
podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne, lub też zawierając wiążące
porozumienia w celu spłaty tych należności,
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe
odsetki lub grzywny?

a) [……]

a) [……]

b) [……]

b) [……]

c1) [] Tak [] Nie
–
[] Tak [] Nie

c1) [] Tak [] Nie
–
[] Tak [] Nie

–

[……]

–

[……]

–

[……]

–

[……]

c2) [ …]
d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten temat:
[……]

c2) [ …]
d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten temat:
[……]

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne dokładne dane referencyjne dokumentacji):
jest dostępna w formie elektronicznej, proszę
[……][……][……]
wskazać:

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYMI10

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić,
że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci
zachowania stanowiącego wykroczenie.
Informacje dotyczące ewentualnej
niewypłacalności, konfliktu interesów lub
wykroczeń zawodowych

Odpowiedź:

[] Tak [] Nie

10

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.
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Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył
swoje obowiązki w dziedzinie prawa
środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy?

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w
celu wykazania swojej rzetelności pomimo
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(„samooczyszczenie”)?
[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]

Czy wykonawca znajduje się w jednej z
[] Tak [] Nie
następujących sytuacji:
a) zbankrutował; lub
b) prowadzone jest wobec niego postępowanie
upadłościowe lub likwidacyjne; lub
c) zawarł układ z wierzycielami; lub
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
krajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych; lub
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?
Jeżeli tak:
–

Proszę podać szczegółowe informacje:

Proszę podać powody, które pomimo
powyższej sytuacji umożliwiają
realizację zamówienia, z
uwzględnieniem mających zastosowanie
przepisów krajowych i środków
dotyczących kontynuowania działalności –
gospodarczej.
–
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
–

[……]
[……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
Czy wykonawca jest winien poważnego
wykroczenia zawodowego?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie
[……]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami
porozumienia mające na celu zakłócenie
konkurencji?

[] Tak [] Nie

[…]
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Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
interesów spowodowanym jego udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w
inny sposób zaangażowany(-e) w
przygotowanie postępowania o udzielenie
zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w
sprawie koncesji została rozwiązana przed
czasem, lub w której nałożone zostało
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje
w związku z tą wcześniejszą umową?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

[…]

[…]

[…]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]

Czy wykonawca może potwierdzić, że:
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd
przy dostarczaniu informacji wymaganych do
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;
b) nie zataił tych informacji;
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić
dokumenty potwierdzające wymagane przez
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający;
oraz
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji
przez instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które
mogą dać mu nienależną przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub
udzielenia zamówienia?
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[] Tak [] Nie

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA
CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze
wyłącznie krajowym

Odpowiedź:

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o
charakterze wyłącznie krajowym określone w
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia?
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest
dostępna w formie elektronicznej, proszę
wskazać:

[] Tak [] Nie

W przypadku gdy ma zastosowanie
którakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wyłącznie krajowym, czy
wykonawca przedsięwziął środki w celu
samooczyszczenia?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

[……]
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Część IV: Kryteria kwalifikacji
W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca
oświadcza, że:
: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI
Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o
których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:
Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów Odpowiedź
kwalifikacji
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:

[] Tak [] Nie

A: KOMPETENCJE
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Kompetencje

Odpowiedź

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze
zawodowym lub handlowym prowadzonym w
państwie członkowskim siedziby wykonawcy:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[…]

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na
usługi:
Czy konieczne jest posiadanie określonego
zezwolenia lub bycie członkiem określonej
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia
usługi, o której mowa, w państwie siedziby
wykonawcy?

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub
status członkowski chodzi, i wskazać, czy
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Odpowiedź:

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia jest następujący:
i/lub
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu
określonej liczby lat wymaganej w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest
następujący ():
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze
działalności gospodarczej objętym
zamówieniem i określonym w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu
wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący:
i/lub
2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym
obszarze i w ciągu określonej liczby lat
wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub
dokumentach zamówienia jest następujący:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za
cały wymagany okres, proszę podać datę
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:

[……]

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych
określonych w stosownym ogłoszeniu lub
dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza,
że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych)
wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X
do Y – oraz wartość):
[……], [……]

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
następującą kwotę:
Jeżeli te informacje są dostępne w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

[……] […] waluta

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

6) W odniesieniu do innych ewentualnych
[……]
wymogów ekonomicznych lub finansowych,
które mogły zostać określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia,
wykonawca oświadcza, że
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać
określona w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
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dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Zdolność techniczna i zawodowa

Odpowiedź:

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na roboty budowlane:
W okresie odniesienia wykonawca wykonał
następujące roboty budowlane określonego
rodzaju:
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
zadowalającego wykonania i rezultatu w
odniesieniu do najważniejszych robót
budowlanych jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

Liczba lat (okres ten został wskazany w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia): […]
Roboty budowlane: [……]

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na dostawy i zamówień
publicznych na usługi:
W okresie odniesienia wykonawca zrealizował
następujące główne dostawy określonego
rodzaju lub wyświadczył następujące główne
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców,
zarówno publicznych, jak i prywatnych:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

Liczba lat (okres ten został wskazany w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia): […]
Opis
Kwoty Daty
Odbiorcy

2) Może skorzystać z usług następujących
pracowników technicznych lub służb
technicznych, w szczególności tych
odpowiedzialnych za kontrolę jakości:
W przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić
do następujących pracowników technicznych lub
służb technicznych o wykonanie robót:

[……]

3) Korzysta z następujących urządzeń
technicznych oraz środków w celu
zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowobadawcze jest następujące:

[……]

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł
stosować następujące systemy zarządzania
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:

[……]
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[……]

5) W odniesieniu do produktów lub usług o
złożonym charakterze, które mają zostać
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu
do produktów lub usług o szczególnym
przeznaczeniu:
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub
zdolności technicznych, a w razie konieczności
także dostępnych mu środków naukowych i
badawczych, jak również środków kontroli
jakości?
6) Następującym wykształceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:
a) sam usługodawca lub wykonawca:
lub (w zależności od wymogów określonych w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia):
b) jego kadra kierownicza:

[] Tak [] Nie

a) [……]

b) [……]
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca
będzie mógł stosować następujące środki
zarządzania środowiskowego:

[……]

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w
ostatnich trzech latach są następujące

Rok, średnie roczne zatrudnienie:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]
Rok, liczebność kadry kierowniczej:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]

9) Będzie dysponował następującymi
narzędziami, wyposażeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zamówienia:

[……]

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić
podwykonawcom następującą część
(procentową) zamówienia:

[……]

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na
dostawy:
[] Tak [] Nie
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy
lub fotografie produktów, które mają być
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć
świadectwo autentyczności.
Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych
[] Tak [] Nie
przypadkach przedstawi wymagane świadectwa
autentyczności.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
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12) W odniesieniu do zamówień publicznych na
dostawy:
[] Tak [] Nie
Czy wykonawca może przedstawić wymagane
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe
instytuty lub agencje kontroli jakości o
uznanych kompetencjach, potwierdzające
zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie
do specyfikacji technicznych lub norm, które
zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub
dokumentach zamówienia?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać,
jakie inne środki dowodowe mogą zostać
przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
[…]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w
ogłoszeniu.
Systemy zapewniania jakości i normy
zarządzania środowiskowego

Odpowiedź:

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymaganych norm zapewniania
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[] Tak [] Nie

[……] [……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
[] Tak [] Nie
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymogów określonych systemów lub
norm zarządzania środowiskowego?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów
[……] [……]
lub norm zarządzania środowiskowego mogą
zostać przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
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(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:
Wykonawca oświadcza, że:
Ograniczanie liczby kandydatów

Odpowiedź:

W następujący sposób spełnia obiektywne i
[….]
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatów:
W przypadku gdy wymagane są określone
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie [] Tak [] Nie
dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich,
czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów
dowodów w formie dokumentów są dostępne w
postaci elektronicznej, proszę wskazać dla
każdego z nich:
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

Część VI: Oświadczenia końcowe
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego
wprowadzenia w błąd.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki,
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w
których:
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym
państwie członkowskim11, lub

11

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi

109

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.12, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada
odpowiednią dokumentację.

12

zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego
dostępu.
W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
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Załącznik nr 5 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Ja:
...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek
zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.))

Działając w imieniu i na rzecz:
...................................................................................................................................................................
(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(określenie zasobu - zdolności techniczne i zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa)

Do dyspozycji Wykonawcy/ -ów:
...................................................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy/ -ów)

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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Oświadczam iż:
a)

udostępniam Wykonawcy/-om ww. zasoby, w następującym zakresie:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
b)

sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
c)

zakres mojego udziału przy wykonaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
d)

okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Oświadczam, że w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
ww. podmiot/-y na zasobach których polegam, zrealizują roboty budowlane do realizacji których te
zdolności są wymagane.

………………………………….. dnia ……............
…………………………...............................……………
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej
do reprezentacji Podmiotu)
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Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].
Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykonawca:
…...................................………..........…………….........................................................................................................
…............................................................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…............................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie obiektu „E”
(garażu podziemnego na 57 samochodów osobowych, z wyłączeniem możliwości parkowania
pojazdów z instalacją LPG) zawierającego 1 kondygnacje podziemną wraz z zagospodarowaniem
terenu, wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa obiektu dydaktycznego „D”
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie” (Inwestycja) oraz
przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji w części dotyczącej obiektu „E””

po zapoznaniu się

z informacjami zamieszczonymi przez Zamawiającego na stronie internetowej. zgodnie z art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, oświadczam że:
*nie należę do grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) z żadnym
z Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie w niniejszym Postępowaniu,
*należę do grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) z Wykonawcą
/Wykonawcami

którzy

złożyli

oferty

w

terminie

w

niniejszym

postępowaniu,

tj.

..................................................................................................................................................................
W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy
Pzp) z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy złożyli oferty w terminie w niniejszym Postępowaniu może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.
*Do niniejszego oświadczenia dołączone zostały dowody na to, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji:
1. ….........................................
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2. ….........................................

…………………….…………………………..
(miejscowość, data)

….............................………………………………………………………...
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Wykonawca:
…...................................………..........…………….........................................................................................................
…............................................................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…............................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYYCH
Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie obiektu „E” (garażu
podziemnego na 57 samochodów osobowych, z wyłączeniem możliwości parkowania pojazdów z
instalacją LPG) zawierającego 1 kondygnacje podziemną wraz z zagospodarowaniem terenu,
wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa obiektu dydaktycznego „D”
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie” (Inwestycja) oraz
przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji w części dotyczącej obiektu „E””, na potwierdzenie spełniania
warunku, o którym mowa w pkt 5.2.1. SIWZ, przedstawiam wykaz wykonanych robót budowlanych
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 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.

Nazwa
i miejsce
inwestycji,
nazwa
inwestora

Nazwa
Charakterystyka budynku
wykonawcy* (budowa/odbudowa/rozbudowa/
nadbudowa – kubatura,
powierzchnia całkowita, ilość
kondygnacji/wysokość, wartość
budynku, rodzaj budynku)
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Czas
realizacji
danego
budynku
(początek /
koniec podać co
najmniej
miesiąc i rok)

Opis
wykonanych
robót
budowlanych

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wymienione powyżej roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, że roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
*w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi wymagane
doświadczenie i kwalifikacje upoważniającymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest dołączyć
do wykazu pisemne zobowiązanie tych osób.

…………………….…………………………..
(miejscowość, data)

….............................………………………………………………………...
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik nr 8 do SIWZ
Wykonawca:
…...................................………..........…………….........................................................................................................
…............................................................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…............................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji)

WYKAZ OSÓB
Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie obiektu „E” (garażu
podziemnego na 57 samochodów osobowych, z wyłączeniem możliwości parkowania pojazdów z instalacją
LPG) zawierającego 1 kondygnacje podziemną wraz z zagospodarowaniem terenu, wchodzących w zakres
zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa obiektu dydaktycznego „D” Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie” (Inwestycja) oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do
uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji w części dotyczącej obiektu
„E”” na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.2.2. SIWZ, przedstawiam wykaz osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
wykonywanie robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Doświadczenie/kwalifikacje zawodowe

Lp.

Imię i nazwisko

Powierzona funkcja

Uprawnienia

(nazwa inwestycji i inwestora, charakterystyka

budowlane

inwestycji/budynku [budowa/odbudowa/

bez

rozbudowa/ nadbudowa - kubatura,

ograniczeń

powierzchnia całkowita, wartość, ilość
kondygnacji/wysokość, rodzaj budynku],

(nr i data
wydania,
specjalność)

stanowisko, czas pracy na danym budynku
[początek / koniec - podać co najmniej miesiąc i
rok], ilość lat doświadczenia, oświadczenie
o posiadaniu dopuszczenia do pracy na budowie)

Kierownik robót
branży

1.

konstrukcyjnobudowlanej
- Kierownik budowy
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Podstawa
dysponowa
nia*

Kierownik robót
branży sanitarnej

2.

Kierownik robót
branży elektrycznej

3.

*w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi wymagane doświadczenie
i kwalifikacje upoważniającymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest dołączyć do wykazu pisemne
zobowiązanie tych osób.

…………………….…………………………..
(miejscowość, data)

….............................………………………………………………………...
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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