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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej „SIWZ”
zawiera:
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
Rozdział IX
Rozdział X
Rozdział XI
Rozdział XII
Rozdział XIII
Rozdział XIV
Rozdział XV
Rozdział XVI

Informacje o zamawiającym oraz o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
Opis przedmiotu zamówienia, termin i miejsce realizacji zamówienia
Warunki udziału w postępowaniu
Podstawy wykluczenia
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Wymagania dotyczące wadium
Termin związania ofertą
Opis sposobu przygotowywania ofert
Zawartość oferty
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Opis sposobu obliczania ceny
Opis kryteriów oceny ofert, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Ogólne warunki umowy

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia – Dokumentacja projektowa wg poniższego zestawienia:
1.1. Projekt wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej w kanale diagnostycznym z sygnalizacją
poziomu spalin w budynku 22 na terenie OPP KSP w Piasecznie
1.2. Projekt wykonawczy – Instalacje elektryczne dla zasilania instalacji wentylacji mechanicznej w kanale
diagnostycznym z sygnalizacją poziomu spalin w budynku 22 na terenie OPP KSP w Piasecznie
1.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża sanitarna
1.4. Przedmiar robót – Instalacja wentylacji
1.5. Przedmiar robót – Instalacje elektryczne
Uwaga !
Załączone Przedmiary robót (w formacie PDF i PRD) przeznaczone są do wykorzystania przez
Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiary robót mają charakter poglądowy i w przypadku
rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem wykonawczym należy przyjąć zakres robót
wskazany w Projekcie wykonawczym.
Wzór-Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
Wzór-Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wzór-Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Wzór-Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych
Wzór-Załącznik nr 6 – Wykaz osób
Wzór-Załącznik nr 7 – Oświadczenie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów w zakresie
zdolności technicznej i zawodowej
Wzór-Załącznik nr 8 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
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I.
INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM ORAZ O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW:
1. Zamawiający: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI,
ul. Nowolipie 2,
00-150 Warszawa
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 z późn. zm. ), osobiście, za pośrednictwem posłańca,
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.).
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z późn.
zm), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji drogą faksową/emailową przez całą dobę.
5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numerów
faksowych/adresu e-mail, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego postępowania
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną
procedurą, jest Robert Burasiński, nr tel. (22) 603 86 08, faks (22) 6037642 e:mail: robert.burasinski
@ksp.policja.gov.pl.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
8. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy, Zamawiający
nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i ust.
3 Ustawy.
9. Pytania należy kierować na adres wskazany w ust. 1 lub nr faksu/adres e:mail wskazany w ust. 6.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień jako obowiązujące
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.
11. Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której
jest mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa Ustawy
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające z dyspozycji art. 87,
art. 89 i art. 90 ust. 1 Ustawy. W stosunku do wstępnie wybranego Wykonawcy Zamawiający
dokona analizy podmiotowej pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kanale
diagnostycznym z sygnalizacją poziomu spalin w budynku nr 22 zlokalizowanym na terenie
Oddziału Prewencji Policji KSP w Piasecznie przy ul. Puławskiej 44E zwanej dalej „robotami
budowlanymi”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ – Dokumentacji
projektowej składającej się z:
1) Projektu wykonawczego – Instalacja wentylacji mechanicznej w kanale diagnostycznym z
sygnalizacją poziomu spalin w budynku 22 na terenie OPP KSP w Piasecznie;
2) Projektu wykonawczego – Instalacje elektryczne dla zasilania instalacji wentylacji mechanicznej w
kanale diagnostycznym z sygnalizacją poziomu spalin w budynku 22 na terenie OPP KSP w Piasecznie;
3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – branża sanitarna;
4) Przedmiaru robót – Instalacja wentylacji;
5) Przedmiaru robót – Instalacje elektryczne.
Załączone Przedmiary robót przeznaczone są do wykorzystania przez Wykonawców jedynie
pomocniczo. Przedmiary robót mają charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między
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Przedmiarem robót a Projektem wykonawczym należy przyjąć zakres robót wskazany w
Projekcie wykonawczym.
5. Wykonawca udzieli:
a) rękojmi na roboty budowlane na okres minimum 36 miesięcy,
b) gwarancji na roboty budowlane na okres minimum 36 miesięcy,
c) gwarancji na zamontowane urządzenia na okres minimum 36 miesięcy, jednakże nie krótszej niż
gwarancja producenta
- liczonych od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót.
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 65 dni licząc od daty zawarcia umowy.
7. Miejsce realizacji zamówienia: Oddział Prewencji Policji KSP w Piasecznie, ul. Puławska 44E.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
9. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 Ustawy.
10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy Podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (jeżeli dotyczy).
11. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) zwanej dalej „umową o pracę”
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie
realizacji przedmiotu umowy:
a) montażu instalacji i urządzeń sanitarnych;
b) montażu instalacji i urządzeń elektrycznych.
12. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia.
13. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody, o których mowa w Rozdz.
XVI § 2 ust. 3 SIWZ w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia.
14. 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 traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11
czynności, co skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w Rozdz. XVI § 9 ust. 1 pkt
9 SIWZ.
15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.
16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. III lit A SIWZ Wykonawca zobowiązany będzie odpowiednio na dzień przekazania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia
ww. warunki, a w przypadku rezygnacji z podwykonawcy że wykonawca samodzielnie spełnia ww. warunki.
17. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo określone zostały w Rozdz. XVI § 5 ust. 6 SIWZ,
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.
Ilekroć w niniejszej Specyfikacji użyto sformułowania „dni robocze” - należy przez to rozumieć dni od
poniedziałku do piątku w godz. od 8:00-16:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie
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z właściwymi przepisami.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,
że:
1. należycie wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. dwie
roboty budowlane o wartości min. 60 000,00 PLN brutto każda, obejmujące swoim zakresem
budowę/rozbudowę/przebudowę/remont instalacji wentylacji mechanicznej;
Zamawiający
informuje,
że
ilekroć
w
niniejszej
SIWZ
użyto
sformułowania
budowa/rozbudowa/przebudowa/remont – pojęcia te należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.);
2. dysponuje nw. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
1) min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi wydanymi
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz
rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r.
(Dz. U. z 2016r. poz. 65) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
2) min. 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu,
kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1
kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji wydane na
podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm.);
3) min. 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu,
kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1
kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji wydane na
podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm.).
Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2 i 3 wykaże się jedną osobą.
IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA:
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
1. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdz. III SIWZ oraz braku
podstaw do wykluczenia określonych w Rozdz. IV SIWZ Wykonawca złoży aktualne na dzień
składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ (Wzór-Załącznik
nr 3 i 4 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których
mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
będą stanowić wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak
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podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, może polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
4. 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 (Wzór-Załącznik nr 7 – do SIWZ).
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzą
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zajdą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w określonym przez Zamawiającego
terminie:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w Rozdz. III lit. A SIWZ.
6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń wymienionych
w ust 1.
6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
w zakresie wynikającym z art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy złożenia
oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dla każdego z Podwykonawcy odrębnie.
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty; (Wzór-Załącznik nr 5 do SIWZ);
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (Wzór- Załącznik nr 6 do SIWZ).
8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia 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 2016 r., poz. 1126).
10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa powyżej, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich
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złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2 i 4 Ustawy.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferty oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta, oświadczenia wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja sporządzona przez
Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana przez Wykonawcę lub
osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy
występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych
(KRS, CEiDG) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury,
w imieniu Wykonawcy, będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez
Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu
pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa mają być złożone w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo sporządzone jest
w języku obcym do oferty należy złożyć jego tłumaczenie na język polski. Z pełnomocnictwa powinien
wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.
4. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz
dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.
5. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 4,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6. 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, które każdego z nich dotyczą.
7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
8. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie
z zasadami reprezentacji.
9. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie
kolejno ponumerowanych stron.
10. Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym
i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I ust. 1 SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią
Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu i faksu/adresu e- mail, a także
oznaczyć jako „oferta” oraz numerem referencyjnym postępowania: WZP-4480/16/239/IR.
11. Wykonawca, składając ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca zobowiązany jest
do dopilnowania, aby opakowanie firmowe operatora pocztowego, posłańca, w którym
umieszczona będzie oferta, było oznaczone co najmniej słowem „Oferta” oraz numerem
referencyjnym postępowania: WZP-4480/16/239/IR.
12. Konsekwencje związane z niewłaściwym oznakowaniem opakowania firmowego /koperty będzie
ponosił Wykonawca.
13. Ze względu na nałożony na Zamawiającego, w art. 96 ust. 3 Ustawy, obowiązek udostępnienia do
wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu – z wyjątkiem części informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert
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zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.
Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej
części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie
traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w
Ustawie.
Uwaga! Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie Ustawy
i innych obowiązujących przepisów prawa.
14. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów
prawnych, w tym z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.
15. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.
IX. ZAWARTOŚĆ OFERT:
1. Wykonawca wraz z Ofertą (wzór-załącznik nr 2 do SIWZ ) zobowiązany jest złożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia – których wzór stanowi odpowiednio Załącznik
nr 3/4 do SIWZ;
2) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. VIII ust. 3 SIWZ, jeżeli
ustanowiono pełnomocnika;
3) dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu (np. gwarancja
bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) - jeśli dotyczy. Oryginał dokumentu należy umieścić
w osobnej kopercie opatrzonej napisem „WADIUM do postępowania… (nr referencyjny……….)”,
dołączonej do opakowania, w którym umieszczono ofertę;
4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, składa
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ –
jeżeli dotyczy;
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów - jeżeli dotyczy:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia – których wzór stanowi odpowiednio Załącznik
nr 3/4 do SIWZ,
b) oświadczenie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów w zakresie zdolności technicznej i
zawodowej – wzór-załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (wzór - załącznik nr 2
do SIWZ) składają:
1) każdy z Wykonawców - aktualne na dzień składania ofert oświadczenia – których wzór stanowi
odpowiednio Załącznik nr 3/4 do SIWZ;
2) wspólnie:
a) dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu (np.
gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) - jeśli dotyczy. Oryginał dokumentu należy
umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem „WADIUM do postępowania… (nr
referencyjny……….)”, dołączonej do opakowania, w którym umieszczono ofertę,
b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom,
składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – którego wzór stanowi Załącznik nr 3
do SIWZ – jeżeli dotyczy;
c) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów - jeżeli dotyczy:
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenia – których wzór stanowi odpowiednio
Załącznik nr 3/4 do SIWZ,
- oświadczenie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów w zakresie zdolności
technicznej i zawodowej – wzór-załącznik nr 7 do SIWZ,
d) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. VIII ust. 3 SIWZ,
jeżeli ustanowiono pełnomocnika.
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
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1.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP, ul. Nowolipie 2, 00150 Warszawa, który czynny jest w godz. 7.00. – 17.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub
przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I ust. 1 SIWZ.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
3. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana
oferta (zgodnie z Rozdz. VIII ust. 10-11 SIWZ) lecz oznakowana napisem „ZMIANA”. Koperta
oznaczona „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie dołączona do
oferty Wykonawcy.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian, z napisem na
kopercie „WYCOFANIE”. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca prześle wniosek drogą
faksową lub e-mailową.
5. Termin składania ofert upływa w dniu 30 listopada 2016 r. o godzinie 12.00. Oferty złożone po
terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
6. Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 30 listopada 2016 r. o godzinie 13.00.
7. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni
zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, przed godziną
wskazaną w ust. 6, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika
Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.
8. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
9. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych osób informacje
wynikające z treści art 86 ust. 4 Ustawy.
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Cena oferty brutto w PLN jest ceną ryczałtową, obejmującą koszt wykonania całego zakresu
zamówienia opisanego w niniejszej SIWZ.
2. W cenie ryczałtowej brutto w PLN Wykonawca uwzględni koszty:
1) robocizny bezpośredniej wraz z towarzyszącymi kosztami;
2) rozbiórki i utylizacji materiałów;
3) wykonania instalacji wentylacji mechanicznej z sygnalizacją poziomu spalin;
4) zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania robót budowlanych, ich magazynowania i
transportu na teren budowy;
5) pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami;
6) pośrednie, zysku kalkulacyjnego i ryzyka;
7) sporządzenia dokumentacji powykonawczej;
8) pozostałe opłaty i koszty niewskazane powyżej związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w
tym podatek VAT, w przypadku, gdy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług
obowiązek podatkowy nie leży po stronie Zamawiającego.
3. Cena musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku odprowadzenia
przez Zamawiającego podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjmie cenę powiększoną
o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy pomniejszone zostanie o wartość
podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
6. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
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XII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:
1.
Komisja dokona oceny ofert na podstawie niżej opisanych kryteriów:
L.p.
Opis kryteriów oceny ofert
Znaczenie
1.

Cena brutto w PLN (C)

60%

2.

Okres gwarancji (G)

40%

BĘDZIE

SIĘ

A. Punkty w kryterium cena wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglania - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę), wg
poniższego wzoru:
C = (Cmin : Cx) x 100 x 60%
gdzie:
C - wskaźnik kryterium ceny oferty w pkt;
Cmin - najniższa cena oferty spośród wszystkich ofert;
Cx - cena oferty badanej.
B. Punkty w kryterium okres gwarancji zostaną przyznane wg następującej zasady:
1) przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których zostanie
zaproponowany okres gwarancji wynoszący więcej niż 36 miesięcy;
2) za każdy dodatkowy pełny miesiąc gwarancji powyżej minimalnego limitu zostanie przyznany jeden
punkt;
3) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję dłuższą niż 60 miesięcy do wyliczenia wartości
punktowej w tym kryterium, Zamawiający przyjmie gwarancję o okresie obowiązywania 60 miesięcy;
4) ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia przyznanych
punktów według poniższego wzoru:
G = (Gb : Gnaj) x 100 x 40%
gdzie:
G – wskaźnik kryterium okres gwarancji w punktach,
Gb – ilość punktów za okres gwarancji przyznany w badanej ofercie,
Gnaj – ilość punktów za najdłuższy okres gwarancji przyznany w ofercie.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru, czyli temu, który otrzymał najwyższą wartość punktową
wyliczoną w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku wg poniższego wzoru:
W=C+G
gdzie:
W - wskaźnik łącznej oceny oferty w pkt;
C – wskaźnik kryterium ceny w pkt;
G – wskaźnik kryterium okres gwarancji pkt.
3.W przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych.
XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
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1.
2.
3.

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych
w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy.
W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia
– Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, Zamawiający przed
podpisaniem umowy żądać będzie dokładnego adresu zamieszkania i nr PESEL.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY:
1. Zamawiający wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10%
wartości umowy. Zabezpieczenie powinno być wniesione do dnia podpisania umowy, na pełny okres
realizacji umowy z uwzględnieniem okresu rękojmi.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego: 64 1010 1010 0056 5613 9120 0000
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w postaci:
1) weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
2) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego,
3) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów.
4. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno
zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty
z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa
wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do
Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej. W szczególności za niedopuszczalne Zamawiający
uznaje zapisy uzależniające wypłatę Zamawiającemu należności od wcześniejszego wezwania Wykonawcy
do usunięcia wady wynikającej z nienależytego wykonania umowy oraz przesłania kopii tego wezwania
Gwarantowi, spisania przez Zamawiającego i Wykonawcę wspólnego protokołu wad/braków/niezgodności,
udziału Wykonawcy w czynnościach określających wady/braki/niezgodności, gdy o terminie tych czynności
był on skutecznie powiadomiony lub uzyskania zgody Wykonawcy na taką wypłatę. Zaleca się uzgodnienie
projektu dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z Zamawiającym przed zawarciem umowy z
Gwarantem przez Wykonawcę. Jako Beneficjenta należy wpisać Skarb Państwa - Komendant Stołeczny
Policji.
5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiednio:
a)
70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni licząc od daty podpisania przez Strony
protokołu odbioru końcowego robót i uznaniu przez Zamawiającego, że umowa została należycie wykonana,
pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi;
b)
30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.
6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z
jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
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Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - przysługują środki
ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy.
XVI. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kanale diagnostycznym z
sygnalizacją poziomu spalin w budynku nr 22 zlokalizowanym na terenie Oddziału Prewencji
Policji KSP w Piasecznie przy ul. Puławskiej 44E, zwanej dalej „robotami budowlanymi”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do umowy –
Dokumentacji projektowej składającej się z:
1) Projektu wykonawczego – Instalacja wentylacji mechanicznej w kanale diagnostycznym z
sygnalizacją poziomu spalin w budynku 22 na terenie OPP KSP w Piasecznie;
2) Projektu wykonawczego – Instalacje elektryczne dla zasilania instalacji wentylacji mechanicznej w
kanale diagnostycznym z sygnalizacją poziomu spalin w budynku 22 na terenie OPP KSP w Piasecznie;
3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – branża sanitarna;
4) Przedmiaru robót – Instalacja wentylacji;
5) Przedmiaru robót – Instalacje elektryczne.
Załączone Przedmiary robót przeznaczone są do wykorzystania przez Wykonawców jedynie
pomocniczo. Przedmiary robót mają charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między
Przedmiarem robót a Projektem wykonawczym należy przyjąć zakres robót wskazany w Projekcie
wykonawczym.
3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie między innymi do:
1) montażu systemu detekcji poziomu spalin – instalacji czujników CO;
2) wymiany istniejącej centrali nawiewnej;
3) instalacji wyciągu awaryjnego, z wentylatorem dachowym załączanym w wypadku przekroczenia
stężenia CO;
4) doposażenia kanału diagnostycznego w szynowy kanał odciągowy samouszczelniający, przeznaczony
do odciągania spalin samochodowych za pomocą odsysacza przejezdnego, przemieszczającego się
wzdłuż kanału;
5) wykonania zasilania energetycznego dla montowanych urządzeń;
6) naprawy uszkodzonego kabla energetycznego YAKY 4x240, na trasie od stacji trafo do rozdzielni
budynku;
7) uruchomienia instalacji c.t. i wentylacji oraz wykonania pomiarów i regulacji;
8) wykonania robót towarzyszących np.: czyszczenie istniejących kanałów wentylacyjnych, drobne
prace budowlane, naprawcze.
4. Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy powinny:
1) spełniać wymagania i być zgodne z:
a) Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, warunkami techniczno
budowlanymi, przepisami bhp i p-poż;
b) obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz .U. z 2016, poz.
290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1570);
c) Załącznikiem nr 1 do umowy oraz postanowieniami niniejszej umowy;
d) przepisami wykonawczymi do ww. ustaw;
e) zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną;
2) obejmować całość robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;
3) być wykonane z użyciem wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy materiałów spełniających
wymogi funkcjonalne i techniczne określone w Załączniku nr 1 do umowy oraz ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570);
4) być realizowane w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym Harmonogram rzeczowy wykonania
robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, zwanym dalej Harmonogramem sporządzony zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do umowy;
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5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

5) być wykonane w sposób sprawny i szybki, na czynnym obiekcie w dni robocze w godzinach od 8.00
do 16.00
Ilekroć w niniejszej umowie użyto sformułowania dni robocze, rozumie się przez to dni od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z właściwymi
przepisami.
6) być wykonywane z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz w sposób gwarantujący ochronę przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku
niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę/Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, Wykonawca na swój koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w terminie do 65 dni, licząc od daty
zawarcia umowy.
Strony ustalają, że:
1) wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy nie przekroczy kwoty …............... PLN brutto (zgodnie z
ofertą Wykonawcy);
2) stawka podatku VAT wynosi …...%(zgodnie z ofertą Wykonawcy).
Strony ustalają, że w przypadku:
1) robót wynikających z Załącznika nr 1 do umowy lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczególnionych w Kosztorysach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zapłata nastąpi w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 1;
2) wystąpienia robót zaniechanych - wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 6 pkt 1 zostanie
pomniejszone o kwotę wyliczoną w oparciu o rzeczywistą ilość robót zaniechanych i ceny jednostkowe
określone przez Wykonawcę w Kosztorysach;
3) wystąpienia robót zamiennych – zapłata nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6
pkt 1.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 uwzględnia w szczególności koszty:
1) robocizny bezpośredniej wraz z towarzyszącymi kosztami;
2) rozbiórki i utylizacji materiałów;
3) wykonania instalacji wentylacji mechanicznej z sygnalizacją poziomu spalin;
4) zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania robót budowlanych, ich magazynowania i
transportu na teren budowy;
5) pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami;
6) pośrednie, zysku kalkulacyjnego i ryzyka;
7) sporządzenia dokumentacji powykonawczej;
8) pozostałe opłaty i koszty niewskazane powyżej związane z realizacją przedmiotu umowy.
Wykonawca wystawi fakturę po zrealizowaniu całości robót i podpisaniu przez Strony protokołu
odbioru końcowego robót oraz przekazaniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających uregulowanie
wynagrodzenia od wszystkich lub dalszych Podwykonawców, z którymi Wykonawca/Podwykonawca/
lub dalszy Podwykonawca zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę, której przedmiotem są
ww. roboty budowlane lub zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający
wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od daty
otrzymania faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, w razie nieuzasadnionego
niezapłacenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 10.
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
Zamawiający dopuszcza płatność bezpośrednią na rzecz Podwykonawcy/ów na podstawie faktury
Wykonawcy ze wskazaniem kwoty i konta Podwykonawcy/ów, na które należy dokonać przelewu
należności.
Strony zgodnie oświadczają, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek
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podatkowy z tytułu robót obciąża Wykonawcę/Zamawiającego (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dostarczenia Zamawiającemu uzgodnionych z Zamawiającym Kosztorysów w terminie 3 dni, licząc
od daty zawarcia umowy;
2) sporządzenia na podstawie Załącznika nr 2 do umowy i dostarczenia Zamawiającemu uzgodnionego z
Zamawiającym Harmonogramu, w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zawarcia umowy;
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w Harmonogramie, zmiany Harmonogramu wymagają
pisemnej zgody Zamawiającego;
3) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych, licząc od daty zawarcia umowy, listy osób
(oraz aktualizacji tej listy w trakcie trwania robót), które będą realizować roboty z podaniem danych
personalnych, numeru PESEL i dokumentu identyfikującego,celem zaopiniowania na podstawie
obowiązujących u Zamawiającego wewnętrznych przepisów, a także danych, o liczbie osób, które będą
wykonywać czynności, o których mowa w pkt 12. Do realizacji robót będą mogły przystąpić tylko te
osoby, które zostaną pozytywnie zaopiniowane. Negatywne zaopiniowanie nie wymaga uzasadnienia;
4) organizacji robót budowlanych prowadzonych w obiekcie czynnym, w sposób nie zakłócający jego
funkcjonowania;
5) zorganizowania na własny koszt zaplecza budowy;
6) wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy, na podstawie Załączników nr 1 do
umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką
budowlaną oraz postanowieniami niniejszej umowy, z uwzględnieniem terminów realizacji robót
budowlanych wynikających z Harmonogramu;
7) utrzymania terenu robót budowlanych w należytym porządku, sprzątania każdego dnia po
zakończeniu pracy w danym dniu, a po zakończeniu robót budowlanych uporządkowania i przekazania
terenu robót budowlanych Zamawiającemu przed odbiorem końcowym;
8) przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz p. poż.;
9) informowania Zamawiającego o każdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej prowadzenia
działalności;
10) sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz przekazania jej Zamawiającemu na dzień
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wraz z wymaganymi m.in. certyfikatami, atestami,
aprobatami technicznymi, instrukcjami, kartami gwarancyjnymi, zaświadczeniami o dopuszczeniu
zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie, protokołami odbiorów robót;
11) przekazania Zamawiającemu po okresie gwarancji wszelkich niezbędnych informacji (w tym kodów
serwisowych) o zamontowanych urządzeniach, które są niezbędne do dalszego ich serwisowania i
konserwacji.
12) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) zwanej dalej „umową o pracę” przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu
umowy:
a) montażu instalacji i urządzeń sanitarnych;
b) montażu instalacji i urządzeń elektrycznych.
2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 pkt 12 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.
3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
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potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 pkt 12 czynności w trakcie realizacji przedmiotu
umowy:
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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacenie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
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 traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w
ust. 1 pkt 12 czynności, co skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt
9.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.
Wykonawca, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego, ma prawo dokonać zmiany osób, o których
mowa w ust. 1 pkt 3 i pkt 12, przy czym zmiana taka wymaga zgody Zamawiającego, chyba, że
wyniknie ona z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Dokonując zmiany osób, o których mowa w ust.
1 pkt 12 Wykonawca zobowiązany jest zastąpić te osoby innymi osobami zatrudnionymi na podstawie
umowy o pracę. Zmiana tych osób nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy.
Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące roboty budowlane, w czasie pobytu na terenie obiektu, o
którym mowa w § 1 ust. 1, posiadały:
1) jednolitą odzież roboczą;
2) ważny dowód osobisty lub paszport.
W przypadku niespełnienia wymagań, o których mowa w ust. 7, osoby te będą usuwane z terenu obiektu
o którym mowa w § 1 ust. 1.
§3

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowę w terminie do 5 dni, licząc od daty zawarcia
niniejszej umowy, pod warunkiem przekazania dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3;
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
3) odbioru wykonanych robót, w tym zanikających i podlegających zakryciu;
4) rozwiązywania problemów technicznych leżących po jego stronie.
2. Zamawiający jest uprawniony polecić Wykonawcy pisemnie na adres wskazany w § 7 ust. 9 dokonanie
zmian niezbędnych dla wykonania umowy, dotyczących w szczególności:
1) wykonania robót wynikających z Załączników nr 1 do umowy albo zasad wiedzy technicznej;
2) wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Załącznikach nr 1 do umowy;
3) zaniechania robót, które podczas realizacji stały się zbędne.
3. W przypadkach wyszczególnionych w ust. 2 pkt 2 lub pkt 3, osoby o których mowa w § 4 ust. 1-3
sporządzą protokół konieczności robót, określający zakres rzeczowy tych robót, który po zatwierdzeniu
przez Zamawiającego będzie wiążący dla Stron.
4. Wykonanie przez Wykonawcę robót wskazanych w ust. 2 pkt 2 lub pkt 3, bez zachowania procedury
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opisanej w ust. 3 lub samowolne wprowadzenie zmian w robotach objętych przedmiotem umowy
wyłącza uprawnienie Wykonawcy dotyczące roszczeń w tym zakresie.
§4
1. Jako kierownika robót budowlanych ze strony Wykonawcy wyznacza się: ………….........posiadającego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr
……… z dnia …………….. wydane przez ………………..(zgodnie z ofertą Wykonawcy).
2. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się:
……………………………. (podany zostanie w umowie.
3. Zamawiający
ustanawia
Inspektora/ów
nadzoru
inwestorskiego,
w
osobie/ach:
……………………………. (podany zostanie w umowie).
4. Wykonawca oświadcza, że osoba, o której mowa w ust. 1 wpisana została na listę członków właściwej
Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z właściwymi przepisami; na żądanie Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest do okazania dokumentów potwierdzających uprawnienia tej osoby.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, o których mowa w ust. 1. W przypadku, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowana
przez niego osoba legitymuje się co najmniej równoważnymi uprawnieniami co osoba, której ta zmiana
dotyczy.
6. Zmiana, o której mowa w ust. 5 oraz zmiana osób, o których mowa w ust. 2 i 3 nie wymaga podpisania
przez strony aneksu do umowy.
§5
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy Podwykonawcom ……, którzy realizować
będą część zamówienia obejmującą …………………………(zgodnie z ofertą Wykonawcy).
2. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i ich
przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec
Podwykonawców z którymi współpracuje w związku z realizacją niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji
umowy, do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni, przed wprowadzeniem na budowę
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Każdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinna zawierać co najmniej:
1) zakres robót przewidzianych do wykonania;
2) wysokość wynagrodzenia należną podwykonawcy, która nie może być wyższa od wynagrodzenia
określonego w Kosztorysie ofertowym - za tą cześć zamówienia;
3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni, licząc od daty
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy/usługi/roboty budowlanej;
4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/usługi/roboty
budowlanej;
5) możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
dochowa terminu, o którym mowa w pkt 4;
6) świadczenie, że Podwykonawca zapoznał się z treścią umowy zawartej między Zamawiającym a
Wykonawcą.
7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo nie będzie zgodny z wymaganiami zawartymi w
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8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

ust. 6, Zamawiający zgłosi w terminie do 7 dni, licząc od daty otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzeżenia. Nie zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do
projektu umowy o podwykonawstwo do upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uważa się za
akceptację przez Zamawiającego tego projektu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w terminie
nieprzekraczającym 7 dni, licząc od daty jej zawarcia.
W przypadku, gdy umowa, o której mowa w ust. 8 nie spełni wymagań określonych przez
Zamawiającego w ust. 6, Zamawiający zgłosi w terminie wskazanym w ust. 7 w formie pisemnej
sprzeciw do umowy. Brak zgłoszenia sprzeciwu w formie pisemnej w terminie, o którym mowa w
zdaniu pierwszym, uważa się za akceptację przez Zamawiającego umowy
W przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, o
wartości przewyższającej kwotę 20 000,00 PLN brutto, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni, licząc od daty jej zawarcia. Brak
zgłoszenia sprzeciwu, w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się za akceptację
przez Zamawiającego umowy.
W przypadku, gdy w umowie, o której mowa w ust. 10 termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż
określony w ust. 6 pkt 3 Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w terminie 7 dni, licząc od daty
otrzymania umowy i wezwie Wykonawcę do dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany umowy w
terminie 7 dni, licząc od daty przesłania wezwania będzie skutkowało naliczeniem kary, o której mowa
w § 9 ust. 1 pkt 7.
Zapisy ust. 5-11 stosuje się do odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Przedkładający może sam poświadczyć kopię umów, o których mowa w ust. 8 i ust. 10.
Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, zmianę Podwykonawcy/rezygnację z
Podwykonawcy wskazanego w ust. 1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niż
w wskazany w ust. 1.
W przypadku zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o udzielenie niniejszego
zamówienia – wskazanych w Załączniku nr 3 do umowy, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca spełnia te warunki, w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.
W sytuacji, o której mowa w ust. 15 Wykonawca zobowiązany jest wraz z projektem umowy
o podwykonawstwo/kopią umowy o podwykonawstwo przedstawić dla Podwykonawcy:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru;
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3) dokument potwierdzający, że Podwykonawca spełnia wymagane przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia wskazane w Załączniku nr 3 do umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do wystawionej
faktury dowód potwierdzający dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy za zrealizowaną przez niego część przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego
wynagrodzenia oraz zakresu, za jaki się ono należy. W przypadku braku przedstawienia przez
Wykonawcę dowodu zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy do
czasu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganego dokumentu.
Zapis ust. 17 stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców.
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego lub przedłożoną Zamawiającemu
kopię umowy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, dokonując
potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19 może dotyczyć jedynie należności, które powstały po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umów, o których mowa w ust. 8 i ust. 10.
Wprowadzenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nowego
Podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiającego umów, o których mowa w ust. 8 i ust. 10 zwalnia
Zamawiającego z dochodzenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jakichkolwiek
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roszczeń względem Zamawiającego.
22. Bezpośrednia zapłata będzie obejmowała wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych
Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 23 i ust. 24.
23. Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 22, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia na
piśmie uwag dotyczących zasadności dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty dla
Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić uwagi Zamawiającemu w terminie 10 dni,
licząc od daty otrzymania wezwania.
24. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 23, Zamawiający będzie uprawniony do:
1) odmowy dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność zapłaty;
2) złożenia do depozytu sądowego kwoty niezbędnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy, w
przypadku wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia lub podmiotu na rzecz którego ma
być wypłacone wynagrodzenie;
3) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę zasadności zapłaty.
§6
1. Strony ustalają, ze odbiorom podlegać będą:
1) roboty zanikające i ulegające zakryciu;
2) całość robót - odbiór końcowy.
2. Strony ustalają warunki i terminy dokonania ww. odbiorów:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu:
a) Wykonawca jest zobowiązany umożliwić osobom, o których mowa w § 4 ust. 3 sprawdzenie każdej
roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu oraz wykonanych prób i badań;
b) roboty ulegające zakryciu, podlegają odbiorowi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni
roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawca osobom, o których mowa w § 4 ust. 3 gotowość
do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu;
c) jeżeli osoby, o których mowa w § 4 ust. 3 uznają odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
za zbędny, zobowiązane są powiadomić o tym pisemnie Wykonawcę;
d) w przypadku nie zgłoszenia osobom, o których mowa w § 4 ust. 3 gotowości do odbioru robót
zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany odkryć
lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan
poprzedni;
e) osoby, o których mowa w § 4 ust. 3 dokonują odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
poprzez sporządzenie protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu;
f) dla wykonywanych prób i badań Wykonawca sporządza stosowne protokoły, podlegające podpisaniu
przez osoby, o których mowa w § 4 ust. 3.
2) Odbiór końcowy robót:
a) Strony ustalają, że odbioru końcowego robót Strony dokonają po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich
robót składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika robót, potwierdzonego
pisemnie na adres/ faks Zamawiającego:
Wydział Inwestycji i Remontów
Komendy Stołecznej Policji
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel.: 22 603 66 29, faks: 22 603 74 92;
b) wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania robót - opisane w § 2 ust. 1 pkt
10;
c) przystąpienie do odbioru końcowego robót następuje w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze,
licząc od potwierdzenia zakończenia robót, o którym mowa w lit a;
d) odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie umowy, Załączników nr 1 do umowy dokonuje
Komisja powołana przez Zamawiającego, przy udziale osób, o których mowa w § 4 ust. 1- 3 oraz innych
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przedstawicieli Zamawiającego powołanych odrębną decyzją;
e) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie
osiągnął gotowości do przekazania do eksploatacji z powodu niewłaściwego zakończenia robót lub ich
wadliwego wykonania, to Komisja odmówi dokonania odbioru z winy Wykonawcy i może:
e1. wyznaczyć termin, niepowodujący wydłużenia terminu wskazanego w § 1 ust. 5, do usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości. Fakt ujawnienia i usunięcia nieprawidłowości zostanie potwierdzony
protokolarnie przez przedstawicieli Stron, o których mowa w § 4 ust. 1 – 3,
e2. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nie nadających się do usunięcia:
e2a. jeżeli sposób wykonania robót budowlanych uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia
Wykonawcy zastrzeżonych kar i odszkodowań;
e2b. jeżeli sposób wykonania robót budowlanych umożliwia użytkowanie obiektu lecz jego wartość
użytkowa odbiega od założonej w Załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może żądać obniżenia
wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie
cywilnym;
f) za dzień dokonania odbioru końcowego robót, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych do
tego przedstawicieli Stron protokołu odbioru końcowego robót,
g) protokół odbioru końcowego powinien zawierać wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w
szczególności:
- oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,
- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,
- wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu przed
odbiorem,
- wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności
zgodności ich z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,
- wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych,
- decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę
przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w lit. e za wady, który Zamawiający uznał jako nie nadające się do
usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót,
- oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,
- podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.
§7
1. Wykonawca udziela:
1) rękojmi na roboty budowlane na okres ....... (min. 36) miesięcy,
2) gwarancji na roboty budowlane na okres …... (min. 36) miesięcy,
3) gwarancji na zamontowane urządzenia na okres …... (min. 36) miesięcy, jednakże nie krótszej niż
gwarancja producenta
- liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 lit
f. (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
2. W okresie gwarancji o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawiciele Zamawiającego zastrzegają sobie
prawo zgłaszania reklamacji lub usterek, zawiadamiając o powyższym Wykonawcę pisemnie, faxem, lub
e-mailem.
3. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w ciągu trzech dni roboczych od zgłoszenia reklamacji lub
usterki, o których mowa w ust. 2, przedstawiciele Zamawiającego dokonają ustaleń w przedmiotowym
zakresie, które zostaną spisane jednostronnie w protokole z przeglądu usterek i będą wiążące dla
Stron.
4. W razie zgłoszenia reklamacji lub usterek zgodnie z zapisem ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie do
ich usunięcia w terminie określonym w protokole z przeglądu usterek. Fakt usunięcia wady/ usterki
zostanie stwierdzony w protokole usunięcia wady/usterki.
5. Po drugiej naprawie tej samej części przedmiotu umowy, jeżeli nadal występować będą wady/usterki,
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6.

7.
8.

9.

Wykonawca wymieni tą część na nową, wolną od wad, lub wykona ponownie wadliwie zrealizowany
przedmiot umowy, w terminie wskazanym w protokole z przeglądu usterek. Zapis ust. 1 stosuje się
odpowiednio.
W przypadku przekroczenia o 3 dni robocze terminu wyznaczonego w protokole, o którym mowa w ust.
3-5, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego usunięcia wad/usterek innemu podmiotowi.
Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem usunięcia wad/usterek. Wykonawca ma obowiązek zwrotu
ww. kosztów w terminie 7 dni, licząc od daty doręczenia przez Zamawiającego wezwania do zapłaty. W
przypadku braku zapłaty Zamawiający potrąci należną kwotę z zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Zastępcze usunięcie wady/usterki przez podmiot trzeci nie spowoduje ograniczenia ani utraty rękojmi i
gwarancji, o których mowa w ust.1 pkt 1-3.
Strony ustalają, że ostateczny odbiór gwarancyjny dokonany zostanie przed upływem okresu gwarancji,
o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, lub po jego upływie, jeżeli Zamawiający reklamował wady przed
upływem tego terminu, i potwierdzony zostanie protokołem odbioru ostatecznego, podpisanym bez
uwag przez Strony.
Reklamacje oraz korespondencja składane będą pisemnie przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na
dobę (dopuszczalna droga faksowa lub e-mailowa) na adres Wykonawcy………………………………...,
nr
tel……………………….,
nr
faxu
……………………lub
e-maila
…………………................................
§8

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) Wykonawca, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, nie przystąpił do realizacji umowy
przez okres co najmniej 14 dni od dnia podpisania umowy lub nie przystąpił do realizacji robót przez
okres co najmniej 7 dni w stosunku do przyjętego Harmonogramu lub jeżeli postęp prac na budowie
będzie budził uzasadnione wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu umowy w przyjętym
terminie;
2) Wykonawca/Podwykonawca będzie wykonywał roboty niezgodnie z warunkami umowy pomimo
uprzedniego pisemnego zastrzeżenia zgłoszonego przez przedstawicieli Zamawiającego;
3) Wykonawca/Podwykonawca nie dokona usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w okresie realizacji
robót;
4) Wykonawca wprowadzi Podwykonawcę na teren budowy z naruszeniem warunków określonych w
umowie;
5) Wykonawca naruszy przepisy bhp, p. pożarowe lub o ochronie środowiska;
6) wystąpienia po raz drugi konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty, Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom;
7) Wykonawca nie płaci swojemu/im Podwykonawcy/om realizującym roboty objęte przedmiotem
umowy i/lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 30 dni w stosunku do terminu płatności
wynikającego z faktury i/lub faktur wystawionych przez Podwykonawców na rzecz Wykonawcy;
8) Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, o którym mowa
w § 10 ust. 6;
9) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-8 skutkuje
naliczeniem kary w wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt 1.
3. Odstąpienie od umowy nastąpi przez pisemne oświadczenie Zamawiającego wraz ze wskazaniem
przyczyny odstąpienia i złożone zostanie w terminie do 30 dni, licząc od dnia ujawnienia się
okoliczności dających podstawę do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy wywołuje skutki na
przyszłość, a w szczególności nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji
w stosunku do tych części przedmiotu umowy, które zostały odebrane.
4. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2-9
Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia tych robót oraz placu
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budowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2-9, Wykonawca jest
zobowiązany w terminie 14 dni od powiadomienia do:
1) sporządzenia inwentaryzacji robót przy udziale Zamawiającego;
2) przekazania terenu robót i placu budowy.
6. W przypadku niewywiązania się z zobowiązań opisanych w ust. 5, Zamawiający ma prawo sporządzić
jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót, z określeniem ich rodzaju i wartości, oraz
protokół przejęcia terenu robót, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę.
7. W przypadku odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz wbudowane lub
zamontowane materiały/urządzenia stanowią własność Zamawiającego, za którą uregulowana zostanie
należność wg cen określonych w Kosztorysach.
8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2-9
podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie powiadomienie przez Zamawiającego o
dokonaniu ostatecznego rozliczenia za wykonane prace, wskazującego kwotę do uregulowania z tytułu
wynagrodzenia za rodzaje prac określonych w protokole inwentaryzacji, z uwzględnieniem zapisów ust.
6 i 7 oraz § 1 ust. 10.
§9
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest
zapłacić Zamawiającemu kary:
1) 10% kwoty, o której mowa w § 1 ust. 6 pkt 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
2) 10% kwoty, o której mowa w § 1 ust. 6 pkt 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę
na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego;
3) 0,5% kwoty, o której mowa w § 1 ust. 6 pkt 1, za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu
określonego w § 1 ust. 5;
4) 0,5% kwoty, o której mowa w § 1 ust. 6 pkt 1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad/usterek w
stosunku do terminu wskazanego w protokole z przeglądu okresowego/usterek;
5) 200,00 złotych, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy – za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu wskazanego w § 5
ust. 6 pkt 3;
6) 100,00 złotych w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy
lub jej zmian, kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane/dostawy/usługi w terminie wskazanym odpowiednio - w § 5 ust. 5, ust. 8, ust. 10 - za każdy
dzień opóźnienia;
7) 200,00 złotych, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w § 5 ust. 11 - za każdy dzień opóźnienia.
8) 0,02% kwoty, o której mowa w § 1 ust. 6 pkt 1, za każdy dzień opóźnienia względem terminów
wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1-3;
9) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników na podstawie umowy o pracę, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 60,00 zł za każdy dzień oraz liczbę dni w okresie
realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby
wymaganych Pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę, wskazanej w § 2 ust. 1
pkt 3.
2. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie.
3. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu działania
tzw. siły wyższej.
4. Naliczenie kary, o której mowa w ust. 1 pkt 3-9 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania
umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wartość kar, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar z wynagrodzenia Wykonawcy, bez konieczności
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odrębnego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty.
7. Zamawiający ma obowiązek poinformowania Wykonawcy o wysokości naliczonej kary i podstawie jej
naliczenia oraz złożenia oświadczenia o potrąceniu.
§ 10
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………….....................
na pełny okres realizacji umowy, z uwzględnieniem okresu rękojmi, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1,
w wysokości:……………...................... zł., co stanowi 10% kwoty, o której mowa w § 1 ust 6 pkt 1.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1
Zamawiającemu przysługuje w szczególności prawo do pokrycia:
1) kar oraz odszkodowania uzupełniającego, o których mowa odpowiednio w § 9 ust. 1 i ust. 5;
2) kosztów wykonania zastępczego, o którym mowa w § 7 ust. 6.
3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, wskazanej w ust.
1 na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi
być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.
4. Zamawiający dokona zwrotu 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni, licząc od daty podpisania przez
Strony protokołu odbioru końcowego robót, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z
tytułu rękojmi.
5. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie terminu, o
którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.
6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
7. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia.
8. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie powoduje upadku podstawy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
§ 11
1. Zamawiający przewiduje możliwość (po wcześniejszej akceptacji) wydłużenia terminu wykonania
umowy wskazanego w § 1 ust. 5 w przypadku:
1) wystąpienia przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
2) wydania przez organy administracji decyzji lub zaleceń;
3) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
4) wystąpienia przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne,
niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej, klęski
żywiołowej).
2. Każdy przypadek wystąpienia okoliczności mających wpływ na terminowość wykonania robót powinien
zostać zgłoszony pisemnie osobom, o którym mowa w § 4 ust. 3, nie później niż do końca dnia roboczego
następującego po dniu wystąpienia tego rodzaju okoliczności, a następnie potwierdzony pisemnie przez
osoby, o których mowa w § 4 ust. 3. Brak ww. zgłoszenia i potwierdzenia wyłącza uprawnienie
Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiającego o zmianę terminu realizacji robót wskazanego w § 1
ust. 5.
3. Zamawiający dopuszcza:
1) zmianę technologii wykonania robót budowlanych lub urządzeń lub materiałów użytych do ich
wykonania,
2) zmianę godzin pracy określonych w umowie
- pod warunkiem że zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i że uzyskana zostanie zgoda
osoby/osób, o których mowa w § 4 ust. 2 lub 3.
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§ 12
1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy w łącznej
wysokości do 100% kwoty, o której mowa w § 1 ust. 6 pkt 1, w przypadku dysponowania stosownymi
środkami finansowymi. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuję się do przyjęcia zaliczki na poczet
należnego wynagrodzenia i zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formie pieniądza.
2. Przed udzieleniem zaliczki, na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego określonym, nie
krótszym niż 10 dni, przed dokonaniem przelewu środków finansowych Wykonawca wniesie
zabezpieczenie zaliczki w wysokości zgodnej z kwotą udzielanej zaliczki, w formie pieniądza.
3. Zabezpieczenie zaliczki w pieniądzu, Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego.
4. Zabezpieczenie zaliczki zostanie uwolnione w terminie 14 dni licząc od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego robót.
5. W terminie do 5 dni od uznania zaliczką rachunku bankowego Wykonawcy, jest on zobowiązany
wystawić i doręczyć Zamawiającemu fakturę na wartość zgodną z udzieloną zaliczką.
6. Nie wniesienie zabezpieczenia zaliczek skutkuje odstąpieniem przez Zamawiającego od udzielenia
zaliczek.
7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający
wstrzyma uwalnianie zabezpieczenia zaliczki, o którym mowa w ust. 4.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego na jego
pisemne wezwanie w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.
9. Zamawiający skorzysta z zabezpieczenia zaliczki, jeżeli Wykonawca nie zwróci zaliczki w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadku opisanych w ust. 8.
§ 13
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem
zmian wynikających z treści § 2 ust. 1 pkt 2 i 3, § 3 ust. 2 pkt 2, § 4 ust. 5-6 oraz § 11 ust. 3.
2. Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
będą rozstrzygane w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy.
3. Kwestie sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
6. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez Strony.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 – Wzór Harmonogramu rzeczowego
Załącznik nr 3 – Warunki udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy
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Wzór – Załącznik nr 2 do SIWZ
OFERTA WYKONAWCY
Pełna nazwa Wykonawcy (nazwa Firmy/adres):
______________________________________________________________________________________*
Nr tel./ fax /e-mail ______________________________________________________________________*
Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: ___________________________*
I. Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kanale diagnostycznym z sygnalizacją poziomu
spalin” WZP-4480/16/239/IR, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego
opisanego w SIWZ za:
cenę oferty netto………………………………………………………………PLN**
stawka podatku VAT …....%*
cena oferty brutto …...............................................................................PLN**
słownie: ………………………………………………………………………..…………………………..**
II. Oświadczamy, że:
1. Udzielamy:
a) rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres …....miesięcy, (min. 36 miesięcy),***
b) gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres …......miesięcy, (min. 36 miesięcy max. 60
miesięcy),***
c) gwarancji na zamontowane urządzenia na okres …... miesięcy, (min. 36)*** jednakże nie
krótszej niż gwarancja producenta
- liczonych od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót.
2. Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku VAT leży po
stronie Wykonawcy/Zamawiającego****
3. Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem******/małym przedsiębiorstwem******/średnim
przedsiębiorstwem******
4. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
5. Zawarte w Rozdziale XVI SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w
przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam
określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
7. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer tel....................................................*
faksu....................................................* e-mail.............................................................................*.
W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż
powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej
treści na stronie internetowej Zamawiającego.
8. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na
nr faksu lub e-mail wskazany w ust. 6 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu
otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu
jego przesłania przez Zamawiającego.
9 Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy w łącznej wysokości
do 100% kwoty, o której mowa w § 1 ust. 6 pkt 1, w przypadku dysponowania stosownymi środkami
finansowymi. Oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję
się do przyjęcia zaliczki na poczet należnego wynagrodzenia i zobowiązuję się do wniesienia
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zabezpieczenia zaliczki w formie pieniądza.
10. Oświadczamy, że osoby wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia:
a) montażu instalacji i urządzeń sanitarnych;
b) montażu instalacji i urządzeń elektrycznych
zatrudnione będą przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666).

III. Informujemy, że:
1. Reklamacje i korespondencję w trakcie realizacji umowy należy składać na adres
…....................................................................................* nr faksu .............................................................* lub
e-maila ..................……………………………*
2. Roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszego zamówienia zrealizowane będą własnymi
siłami. *****
3. Roboty budowlane wymienione poniżej realizowane będą z pomocą Podwykonawcy/
Podwykonawców*****
3.1 Podwykonawca 1 : …………………………………………………………………………………
nazwa firmy, siedziba

zakres robót ………………………………...……………..……………………………………….
………………………………………………………………………………………
3.2 Podwykonawca 2 : …………………………………………………………………………………
nazwa firmy, siedziba

zakres robót ………………………………...……………..………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
3.3 Podwykonawca 3 : ………………………………………………………………………………
nazwa firmy, siedziba

zakres robót ………………………………...……………..……………………………………….
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….........

DATA, PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
________________________________________
Uwaga:
* - należy wpisać,
** - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
*** - w przypadku nie wypełnienia okresu rękojmi lub gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca
zaoferował minimalny okres rękojmi lub gwarancji podany w nawiasie,
**** - należy niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że
obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy
***** - niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3,
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom
******- niepotrzebne skreślić
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Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
KOMENDA STOŁECZNA POLICJI,
ul. Nowolipie 2,
00-150 Warszawa
Wykonawca:

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

od

reprezentowany przez:

…………………………………………
…………………………………………
(imię,
nazwisko,
reprezentacji)

stanowisko/podstawa

do

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej w kanale diagnostycznym z sygnalizacją poziomu spalin” WZP-4480/16/239/IR
prowadzonego przez , Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy
Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
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(podpis)
OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA:
Oświadczam, że w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

(podać

nie zachodzą podstawy wykluczenia

z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o

udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ
Zamawiający:
KOMENDA STOŁECZNA POLICJI,
ul. Nowolipie 2,
00-150 Warszawa
Wykonawca:
………………………………………………
………………………………..……………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kanale
diagnostycznym z sygnalizacją poziomu spalin” WZP-4480/16/239/IR , prowadzonego przez Komendę
Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w …………..
…………………………………………………..…………………………………………..

(wskazać dokument i właściwą

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w………………………………………………………...………..
redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

(wskazać dokument i właściwą jednostkę

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………………………….……………………….
…………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………

i

określić

odpowiedni

zakres

podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
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dla

wskazanego

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Wzór-Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

LP.

ZLECAJĄCY
(nazwa, adres)

Miejsce wykonania
robót

Rodzaj robót
budowlanych

1

2

3

4

Wartość
wykonanych
robót w PLN
(brutto)

Data rozpoczęcia
/zakończenia
dzień/miesiąc/ rok
6

1

2

3

Do Wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w wierszu 1 – …… roboty budowlane
wykonane zostały w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.

DATA:

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________

____________________________________
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Wzór-Załącznik nr 6 do SIWZ
…...................................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
L.p
.

IMIĘ I NAZWISKO

Kwalifikacje
zawodowe
(podać należy Nr
uprawnień
budowlanych, datę ich
wydania, nazwę
organu wydającego/
podać należy Nr
świadectwa
kwalifikacyjnego, datę
jego wydania, nazwę
organu wydającego)

Doświadczenie

Wykształcenie

Zakres
powierzonych
czynności

Podstawa
dysponowania
osobami
(umowa o
pracę na czas
nieokreślony/
określony do
dnia …. ,
umowa
zlecenie)

1

2

3

4

5

6

7

posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

posiadających świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na
stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparatury kontrolnopomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej
posiadających świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na
stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej
oraz urządzeń i instalacji automatycznej

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:
___________________________________
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Wzór – Załącznik nr 7 do SIWZ

Oświadczenie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów
w zakresie zdolności technicznej i zawodowej
składane na podstawie art. 22a ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Ja/My .................................................................................................................................................
(nazwa Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji
.....................................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

* niezbędnych zasobów w zakresie zdolności technicznej i zawodowej poprzez udział w realizacji zamówienia
w charakterze Podwykonawcy/w innej formie:
.......................................................................................................................................................
(określić formę korzystania z zasobów innego podmiotu)

DATA
.......................................

PODPIS I PIECZĘĆ PODMIOTU
.................................................................................

* należy wypełnić w takim zakresie, w jakim podmiot zobowiązuje się oddać Wykonawcy swoje zasoby w zakresie
zdolności technicznej i zawodowej
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Wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ

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

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

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „……………………….." (numer
postępowania: WZP- ………………….), prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji,
1.

składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. O Ochronie Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 184 ze zm.)

2.
Lp
.
1
2
3

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw.
dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji:
…………………………………………………..
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis osoby/ osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

4. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis osoby/ osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)
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