Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Znak sprawy: ZP.261.28.2020.DJ.72

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY
wg wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, prowadzony
na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)pn.:

„Wykonanie termomodernizacji budynku edukacyjno-muzealnego Ośrodka DydaktycznoMuzealnego Świdwie wraz z poprawą efektywności energetycznej i modernizacją zaplecza
dydaktycznego”.

Szczecin, 2020 r.

Projekt:
„Poprawa efektywności energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania ścieków, modernizacja
zaplecza dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wraz
z przygotowaniem terenu pod budowę Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt”
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Zamawiający
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika nr 20, 71 - 637 Szczecin
tel. (91) 430 52 36,
e-mail: przetargi.szczecin@rdos.gov.pl, adres strony internetowej: http://szczecin.rdos.gov.pl/
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Szczecinie, przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, tel.: 91 43 05 200, fax: 91 43 05 201,
e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Szczecinie: e-mail: iod.szczecin@rdos.gov.pl; nr telefonu: +48 91 43 05 232 lub pisemnie pod adresem:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania, w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” lub organy kontrolujące lub
nadzorujące działalność Zamawiającego;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, co najmniej przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy z zastrzeżeniem obowiązujących Zamawiającego
przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. W przypadku Wykonawcy którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą okres przechowywania będzie nie krótszy niż koniec upływu czasu w jakim mogą być
dochodzone ewentualne roszczenia w związku z realizacją umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
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***

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.
W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

1.

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

1)
2)
3)
4)
5)
1.

Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

6) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
7) Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
8) Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
9) pełnomocnika Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
10) członka organu zarządzającego Podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
a)

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

1. Tryb zamówienia
1) Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), zwanej w dalszej części SIWZ „uPzp” i przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2) Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”,
o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 upzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3) Kody CPV:
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków
45431000-7 Kładzenie płytek
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie termomodernizacji budynku edukacyjno-muzealnego Ośrodka
Dydaktyczno-Muzealnego Świdwie wraz z poprawą efektywności energetycznej i modernizacją zaplecza
dydaktycznego”.
2) Zamówienie jest realizowane w ramach zadania: „Poprawa efektywności energetycznej, usprawnienie systemu
oczyszczania ścieków, modernizacja zaplecza dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Szczecinie wraz z przygotowaniem terenu pod budowę ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt”
finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna, niniejsza Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia oraz postanowienia zawarte w Projekcie umowy.
4) Wymagania dodatkowe:
a)
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia miejsca składowania
odpadów i ich usunięcia oraz wykonania niezbędnych zabezpieczeń prowadzonych prac, ze szczególnym
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b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)
i)

j)

uwzględnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe spowodowane swym działaniem lub
zaniechaniem.
Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może umożliwić wykorzystywanie własnych źródeł energii
elektrycznej i wody niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zamontowania
przez Wykonawcę na własny koszt liczników umożliwiających ustalenie ilości zużytych przez Wykonawcę
energii elektrycznej i wody.
Zamawiający informuje, że nie ma możliwości udostępnić źródła wody pitnej.
Wykonawca w trakcie wykonywania robót zabezpieczy wyposażenie pomieszczeń przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem, a w razie uszkodzenia lub zanieczyszczenia pokryje związane z tym koszty.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsce realizacji robót
i przekazać je Zamawiającemu w terminie odbioru robót.
Odpady powstałe w toku realizacji robót Wykonawca na własny koszt przekaże na składowiska, a ich
przyjęcie zostanie poświadczone kartami przekazania/przyjęcia odpadów, które przedłoży w trakcie
odbioru robót.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie,
wyniki badań, karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania i obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń
i inne).
Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje powykonawcze w ilości 2 egzemplarzy
w wersji papierowej oraz z wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD lub DVD w formacie .pdf
i przekaże je w dniu zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i gotowości do ich
odbioru.
Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez BESTPROJEKT Usługi
projektowe i wykonawcze mgr inż. Adam Kotarski, Mierzyn.
Jeżeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałyby
w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie –
Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) –
dalej Ustawa pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub
urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy
użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały
spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od
konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem
„minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące
materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych
producentów. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie
przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych
i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym
każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia
stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.
Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm,
krajowych ocen technicznych lub europejskich ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych
i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
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k)

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
l)
Realizacja przedmiotu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy,
w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) wraz
z przepisami wykonawczymi.
m)
Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi.
n)
Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi
właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
5) Udostępniony przez Zamawiającego Przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy.
6) Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w budynku zlokalizowanym na działce nr 182/3 obręb Rzędziny
gmina Dobra, powiat policki, na terenie obszarów chronionych, tj. rezerwatu przyrody Świdwie oraz obszaru
Natura 2000 Jezioro Świdwie PLB320006. Powierzchnia działki wynosi 0,2445 ha.
W trakcie realizacji robót budynek będzie wyłączony z użytkowania.
Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej. Wizję można przeprowadzić w dniach od
poniedziałku do piątku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny
z pracownikiem Zamawiającego: Radosław Jacewicz, tel. 91 43 05 248 , Magdalena Handke tel. 91-43-05227.
7) Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1) Wymianę oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED,
2) Wymianę okien i drzwi,
3) Montaż instalacji fotowoltaicznej,
4) Docieplenie ścian zewnętrznych,
5) Wymianę ogrzewania tradycyjnego (grzejniki płytowe) na ogrzewanie podłogowe,
6) Remont schodów zewnętrznych,
7) Remont wykończenia balkonu wraz z wymianą barierki ochronnej
8) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w Projekcie umowy.
9) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2019 r., poz. 1843), wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca pracowników do realizacji robót
budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). W/w osoby winny
być zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Termin wykonania zamówienia: od 1 września 2020 do 9 grudnia 2020 r.
4. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania,
w okolicznościach, o których mowa w: art. 24 ust. 1 uPzp, oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) uPzp,
1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy;
2) art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
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restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U.
z 2019 r. poz. 243, ze zm.),
b) wykluczenie wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
5. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
Zmawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co
najmniej jedno zadanie inwestycyjne o wartości robót co najmniej 100.000,00 złotych brutto,
polegające na termomodernizacji obiektu.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w
całości.
W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej,
Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia
postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu
średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed
dniem ogłoszenia.
b) dysponuje lub będzie dysponować kierownikiem budowy:
 posiadającym
uprawnienia
do
kierowania
robotami
budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane,
 posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie jako kierownik budowy
w ww. specjalności
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy składający
ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia.
1) Dokumenty składane wraz z ofertą:
a) formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ;
b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na
podstawie art. 25a ust 1 pkt 1 uPzp, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
c) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 pkt 1 uPzp dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu
Wykonawców składających ofertę wspólną.
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d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców), jeżeli formularz oferty
i załączniki podpisuje osoba, która nie jest osobą fizyczną lub uprawienie nie wynika
z dokumentów rejestrowych spółki (KRS). Pełnomocnictwo musi być złożone zgodnie
z wymaganiami zawartymi w rozdz. XI SIWZ.
2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 3 uPzp, przekaże Zamawiającemu, w formie pisemnej, oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, według
wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
3) Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym,
nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia, następujące dokumenty na podstawie
art. 26 ust. 2 uPzp:
Wykaz usług, wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
(np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są
wykonywane), według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
W przypadku usług będących w toku, dokumenty potwierdzające należyte ich należyte wykonywanie muszą
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz usług/ wykaz osób.
7. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego
(np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się, aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną
z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.
8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera
samodzielnie
z
tych
baz
danych
wskazane
przez
Wykonawcę
oświadczenia
lub dokumenty które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń
lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, Zamawiający
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, korzysta
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
9. Potencjał podmiotu trzeciego:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
4) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt 1), zamawiający
wymaga od wykonawcy przedstawienia, na wezwanie o którym mowa w ust. 5, w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1) siwz.
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10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń lub
dokumentów
1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście,
za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123) na adres
magdalena.handke.szczecin@rdos.gov.pl.
2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;
3) Odpowiedzi na pytania do siwz wraz z informacją o zmianach udostępnione będą na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem: http://szczecin.rdos.gov.pl/
4) Osobami uprawnionionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w sprawach merytorycznych Magdalena Handke,
tel. (91) 43 05 227; e-mail magdalena.handke.szczecin@rdos.gov.pl
11. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
12. Termin związania ofertą.
Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
13. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1) Treść oferty musi odpowiadać treści siwz. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
2) Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
siwz.
3) Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia,
załączniki, itp.) zgodnie z siwz.
4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez
Wykonawcę.
5) W przypadku, gdy Wykonawcą jest spółka cywilna i jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę spółki.
6) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
7) Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 6 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
8) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje
informacje, korespondencję, itp.
9) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,
10) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają
do nich zastosowanie zasady określone w ust. 7 – 10 niniejszego rozdziału.
11) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną
będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
realizację przedmiotu zamówienia,
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b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz
czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
12) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp. Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące
informację zastrzeżoną powinny być opatrzone dopiskiem “dokument zastrzeżony”.
13) Niedokonanie zastrzeżenia spowoduje pełną jawność oferty po jej otwarciu oraz wniosków po zakończeniu
postępowania. Dokonanie zastrzeżenia z naruszeniem przepisu art. 8 ust. 1 i 3 uPzp spowoduje stwierdzenie
bezskuteczności zastrzeżenia, a w następstwie wyłączenie zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji.
14) Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii, winny być opatrzone adnotacją „za zgodność
z oryginałem” oraz opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji
Wykonawcy na zewnątrz. Uwierzytelniona musi być każda strona kserokopii.
15) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie, w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
16) Strony oferty winny być ponumerowane i podpisane, a wszelkie miejsca, w których zostały naniesione
zmiany, muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
17) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
29 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem
posłańca. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie
zawierającej oznaczenie:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika nr 20, 71 - 637 Szczecin

OFERTA NA:
„Wykonanie termomodernizacji budynku edukacyjno-muzealnego Ośrodka DydaktycznoMuzealnego Świdwie wraz z poprawą efektywności energetycznej i modernizacją zaplecza
dydaktycznego” ZP.261.28.2020.DJ.72
nie otwierać przed dniem 28.07.2020 r. do godz. 12:30
Koperta powinna zawierać ofertę oraz dokładny adres i nazwę Wykonawcy, tak aby można było ją odesłać
w przypadku wpłynięcia po terminie.
18) Wykonawca może wprowadzać zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu
składania ofert, przy czym:
- w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że zmienia swoją ofertę,
określając zakres i rodzaj zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy
też przedłożenia nowych dokumentów, Wykonawca składa te dokumenty. Powyższe oświadczenie i
ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w ust. 18
z dopiskiem “zmiany”,
- w przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że swoją ofertę wycofuje,
w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w ust. 18 z dopiskiem “wycofanie”. Koperty oznaczone
w ten sposób zostaną otwarte w pierwszej kolejności, następnie oferta bez otwierania koperty
wewnętrznej zostanie zwrócona Wykonawcy na podany na niej adres.
19) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
20) W przypadku, gdy Wykonawcy, którzy nie złożą w wyznaczonym terminie do składania ofert oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o
których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty niekompletne, zawierających błędy lub budzące wskazane
Projekt:
„Poprawa efektywności energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania ścieków, modernizacja
zaplecza dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wraz
z przygotowaniem terenu pod budowę Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt”

9

przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
do udzielenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
21) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
a) Oferty należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 29 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2020 poz. 1041 ze zm.), osobiście lub za
pośrednictwem kuriera w siedzibie Zamawiającego:
I piętro w pokoju nr 127 (kancelaria) lub przesłać na jego adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. T. Firlika nr 20, 71 - 637 Szczecin,
w terminie do dnia 28.07.2020 r. do godz. 12.00. Oferty które wpłyną do Zamawiającego
po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
b) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20 (pokój nr 130 - sala konferencyjna).
14. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Wykonawca poda cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia na formularzu oferty
– załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Oferowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia,
a wartość kosztów pracy przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.).
3) Wszystkie ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert lub kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej
ważnego.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami
oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:
Lp.
Kryterium
Waga kryterium
1.
Cena (C)
60%
Okres
gwarancji
(G)
2.
10%
Termin realizacji zamówienia (T)
3.
1. Kryterium „C” - maksymalnie można uzyskać 60 punktów.
Zasady oceny kryterium „Cena” (C). Liczba punktów wynikającą z działania:

30%

najniższa cena ofertowa
C = ——————————— x 100 x 60 %
cena oferty badanej
2. Kryterium „G” - maksymalnie można uzyskać 10 punktów.
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 5 lat.
 Zadeklarowana gwarancja na okres 5 lat
– 0 pkt.,
 Zadeklarowana gwarancja na okres 6 lat
– 5 pkt.,
Zadeklarowana gwarancja na okres 7 lub więcej lat
– 10 pkt
Jeżeli Wykonawca nie wpisze żadnego terminu gwarancji lub wpisze termin niższy niż 5 lat jego oferta
zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca wpisze termin gwarancji wyższy niż 7 lat uzyska 10 pkt.
Okres gwarancji należy podać w pełnych latach. W przypadku podania wartości ułamkowej do wyliczenia
punktów Zamawiający zaokrągli podaną wartość w dół do pełnych lat.
3. Kryterium „T” – maksymalnie można uzyskać 30 punktów.
Wymagany
termin
realizacji
zamówienia
musi
się zawierać
w
okresie pomiędzy
01 września 2020 r. a 09 grudnia 2020 r. (tj. 100 dni).
Projekt:
„Poprawa efektywności energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania ścieków, modernizacja
zaplecza dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wraz
z przygotowaniem terenu pod budowę Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt”

10

 Zadeklarowany termin realizacji na okres 100 dni
– 0 pkt.,
 Zadeklarowany termin realizacji na okres 90 dni
– 15 pkt.,
 Zadeklarowany termin realizacji na okres 80 dni lub mniej
– 30 pkt.
Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje żadnego terminu realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca
wykona zamówienie w ciągu 100 dni i przyzna 0 pkt w kryterium.
Jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin realizacji zamówienia na okres więcej niż 100 dni Zamawiający odrzuci
ofertę, jako niezgodną z Opisem przedmiotu zamówienia.
Termin realizacji zamówienia należy podać w dniach.
4. Dokonując ostatecznej oceny złożonych ofert, Zamawiający zsumuje punkty w odniesieniu do kryterium
cena, kryterium termin gwarancji i termin realizacji zamówienia według następującego wzoru: PO = C +
G+T , gdzie:
PO - punkty oferty
C - Cena oferty
G - Termin gwarancji
T - Termin realizacji zamówienia
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Niniejsze zamówienie
zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów
w ostatecznej ocenie punktowej.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej 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 niższą ceną, a
jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
1) Termin i sposób przekazania umowy do podpisu zostanie ustalony z Wykonawcą telefonicznie lub
mailowo.
2) Jeżeli umowę ma podpisać osoba lub osoby reprezentujące Wykonawcę, inne niż osoby podpisujące
ofertę, Wykonawca najpóźniej przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwo
upoważniające wskazane osoby do jej podpisania.
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto
przedstawionej w ofercie, zgodnie z art. 147 –151 ustawy jednej lub w kilku następujących formach:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny one być wystawione na okres
obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi, treść gwarancji winna być uzgodniona uprzednio z
Zamawiającym.
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3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie dokumentu gwarancji lub poręczenia zawierać ma
bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty
zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i
zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających
z zawartej umowy.
4) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa je
na oprocentowanym rachunku bankowym.
5) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form
wymienionych w ust. 1 pod warunkiem zachowanie ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.
6) Zamawiający zwróci 100% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane,
7) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie może zostać przekazane na
poczet kar umownych lub odszkodowania.
18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera wzór
umowy, określający na jakich warunkach Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego, stanowi załącznik do siwz. Możliwość dokonania zmian postanowień
umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załączniki do siwz.
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą siwz mają zastosowanie przepisy uPzp.
20. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
21. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli Zamawiający
przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.
22. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ofert wariantowych.
23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą.
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
24. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
25. Zamawiający nie przewiduje wymagania, o którym mowa w art. 29 ust. 3a
26. Wyjaśnienia treści i modyfikacja siwz.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień
i przekaże ich treść w trybie art. 38 uPzp.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: ZP.261.28.2020.DJ.72

.................................................................
(pieczęć Wykonawcy.)

ZAMAWIAJĄCY:
Skarb Państwa
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20
71-637 Szczecin
NIP: 8513073563
REGON: 320590577

OFERTA
Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie termomodernizacji budynku edukacyjno-muzealnego Ośrodka
Dydaktyczno-Muzealnego Świdwie wraz z poprawą efektywności energetycznej i modernizacją zaplecza
dydaktycznego”.
Ja(My) niżej podpisany(ni)
…......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………..……………………………………….........................................................
.......................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy)

Kryteria oceny ofert:
1.

2.

kryterium „cena” – „C”:
Oferuję/my wykonanie ww. przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ........................................... zł
(słownie brutto: ...................................................................................................................... złotych),
w tym podatek VAT ……………………. zł wg stawki .............. %;
kryterium „okres gwarancji ” - „G”
deklarujemy udzielenie gwarancji i rękojmi na okres:

Projekt:
„Poprawa efektywności energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania ścieków, modernizacja
zaplecza dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wraz
z przygotowaniem terenu pod budowę Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt”

13

5 lat - (0 pkt)
6 lat - (5 pkt)
7 lat i więcej - (10 pkt)
UWAGA!

deklarowany okres gwarancji i rękojmi udzielonej na wykonane roboty wynosi od 5 lat do 7 lat i więcej (nie
mniej niż 5 lat).

wykonawca zaznacza jedną z powyższych opcji w kryterium „okres gwarancji”.

jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej z opcji lub zaznaczy więcej niż jedną, Zamawiający odrzuci ofertę.

oferty, w których Wykonawca określi okres gwarancji poniżej 5 lat zostaną odrzucone.
3.

kryterium - Termin realizacji zamówienia (T) – dni
100 dni - (0 pkt)
90 dni - (15 pkt)
80 dni i mniej - (30 pkt)

UWAGA!
Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje żadnego terminu realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca
wykona zamówienie w ciągu 100 dni i przyzna 0 pkt w kryterium.
Jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin realizacji zamówienia na okres więcej niż 100 dni Zamawiający odrzuci
ofertę, jako niezgodną z Opisem przedmiotu zamówienia.
Termin realizacji zamówienia należy podać w dniach.
4. Oświadczam/y, że oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy,
a wartość kosztów pracy przyjęta do ustalenia ceny nie jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października2002 r.,
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2019r. poz. 2180 ze zm.).
5.

Składając niniejszą ofertę oświadczam/y, że zapoznałem/am/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia,
określonym w przedmiotowym zaproszeniu do składania ofert, i nie wnoszę/imy do opisu przedmiotu
zamówienia żadnych zastrzeżeń.

6.

Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy.

7.

W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia
w terminie i na warunkach wskazanych w przedmiotowym zaproszeniu do składania ofert

8.

Oświadczam/y, że: posiadamy odpowiednie kompetencje i uprawnienia do prowadzenia działalności
zawodowej, jesteśmy w sytuacja ekonomicznej i finansowej oraz posiadamy zdolności techniczne i
zawodowe, pozwalające na wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

9.

Zapoznałem/am/liśmy się z polityką środowiskową obowiązującą w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Szczecinie, znajdującą się na stronie internetowej pod adresem: http://szczecin.rdos.gov.pl/politykasrodowiskowa
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10. Wszelką korespondencję w przedmiotowej sprawie należy kierować na poniższy adres:
…………………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu: …………………………….., nr faksu: ………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………………..…………………….
11. Dane Wykonawcy:
NIP:

………………………………………………………..

REGON:

………………………………………………………..

Telefon:

………………………………………………………..

Faks:

………………………………………………………..

e-mail:

………………………………………………………..

12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury wyboru
wykonawcy w postępowaniu ZP.261.28.20202.DJ.72
13. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do
treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie
w każdym czasie (cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem), jak również, że podanie tych danych było
dobrowolne.

........................................................................
Miejscowość, data

….…..........................................................
(czytelny podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika
wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Znak sprawy: ZP.261.28.2020.DJ.72
....................................................
pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp,
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 uPzp a także
art. 24 ust.5 pkt 1 i 8
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(czytelny podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy, w przypadku oferty
wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….
uPzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20
uPzp . Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem
następujące środki naprawcze: ……………………….
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(czytelny podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy, w przypadku oferty
wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(czytelny podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy, w przypadku oferty
wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ ami: ……………………………..……… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(czytelny podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy, w przypadku oferty
wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)

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.
…………………………………………
(czytelny podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy, w przypadku oferty
wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Znak sprawy: ZP.261.28.2020.DJ.72
....................................................
pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp,
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(czytelny podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy, w przypadku oferty
wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego
w istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………...………..……………………………………., w następującym
zakresie: ………………………………..……………..………………….......................................………….……………
………………………………………………………………………………………..…………………………… (wskazać podmiot i określić
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(czytelny podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy, w przypadku oferty
wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)

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.
…………………………………………
(czytelny podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy, w przypadku oferty
wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Znak sprawy: ZP.261.28.2020.DJ.72
...........................................
(pieczęć Wykonawcy)
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

wykaz składany na wezwanie Zamawiającego
Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że w wykonywaniu
zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

Imię i nazwisko

Należy podać:

Należy podać:

Podstawa do
dysponowania daną
osobą**
Należy podać:

Kwalifikacje zawodowe:

Zakres wykonywanych
czynności:

Podstawę dysponowania
daną osobą, np.

…………………………………..

umowa o pracę
umowa zlecenie

Kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie*

Zakres wykonywanych
czynności

………………………………………
Doświadczenie:
……………………………………..

* Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których Zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie
warunku;
** Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do
realizacji zamówienia (np. pracownik wykonawcy, zleceniobiorca na podstawie umowy cywilno-prawnej albo
potencjał podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp itp.)
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadani takich uprawnień.

..............................., dn. ...............................

...................................................................................
(czytelny podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy, w przypadku oferty
wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Znak sprawy: ZP.261.28.2020.DJ.72
...........................................
(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ USŁUG

wykaz składany na wezwanie Zamawiającego

Przedmiot

Podmiot, na rzecz którego
robota budowlana była/ jest
wykonana,

Data wykonania
początek

koniec/
w toku

Całkowita wartość
brutto w PLN

Podmiot:
…………………………………………..

W przypadku usług będących w toku dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

........................................................................
Miejscowość, data

….…..........................................................
(czytelny podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w
przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Znak sprawy: ZP.261.22.2020.DJ.59

............................................
/pieczęć Wykonawcy/

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007r., o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076)

Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że:


nie należę do grupy kapitałowej*



należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp (z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w
niniejszym postępowaniu) i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej oraz przedstawiam dowody, że powiązania z innym podmiotem (wykonawcą) nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*,

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) uPzp.

*niepotrzebne skreślić

..............................., dn. ...............................

...................................................................................
(czytelny podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy, w przypadku oferty
wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Znak sprawy: ZP.261.28.2020.DJ.72

WZÓR UMOWY
zawarta w dniu w Szczecinie pomiędzy:
Skarbem Państwa Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Firlika 20, 71-637 Szczecin,
NIP:8513073563, REGON: 320590577, reprezentowaną przez: Aleksandrę Stodulną p.o. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Szczecinie,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
, Nr NIP , REGON

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Wykonanie termomodernizacji budynku edukacyjno-muzealnego Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Świdwie
wraz
z poprawą efektywności energetycznej i modernizacją zaplecza dydaktycznego” na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), zwanej dalej w treści niniejszej umowy
„ustawą Pzp” o następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Wykonanie termomodernizacji budynku
edukacyjno-muzealnego Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Świdwie wraz z poprawą efektywności
energetycznej i modernizacją zaplecza dydaktycznego, zwanej w dalszej części umowy: „Przedmiotem umowy”.
2. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z zakresem rzeczowym robót określonym
w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z jej zmianami wynikającymi z modyfikacji jej
treści lub odpowiedzi udzielanych na pytania zadane w toku postępowania, zgodnie z przedmiarami,
technologią
wykonania
i warunkami terenowymi, obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności
przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz ofertą z dnia …………., w tym kosztorysem, stanowiącymi łącznie treść
załączników nr ……….. do niniejszej umowy.
3. Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzględni wskazania Nadzoru Autorskiego.
4. W razie różnicy w treści dokumentów, o których mowa w ust. 2, przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w
cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy
dokumentami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy
możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian
treści wskazanych wyżej dokumentów.
5. W cenie oferty Wykonawca uwzględnił koszt zabezpieczenia przekazania terenu robot, zaplecza sanitarnego i
WC, wywozu śmieci i nieczystości komunalnych. Śmieci i odpady po robotach własnych, Wykonawca usuwa na
własny koszt.
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6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu roboty pominięte lub błędy zauważone w dokumentacji, o której mowa w
ust. 2. najpóźniej w terminie 1 dnia od daty ich stwierdzenia.
7. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
i określa je, stosownie do art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy:
1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności
remontowo-budowlane określone w dokumentacji projektowej były zatrudnione na podstawie umowy o
pracę, zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r., poz. 1040 ze zm.)
przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,
2) w przypadku zatrudniania na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia nowej osoby/nowych
osób wykonującej/ych czynności określone w pkt 1, zatrudnienie winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż
14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia i trwać nieprzerwanie
w całym okresie wykonywania ww. umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę
zatrudnioną
lub
przez
Wykonawcę/Podwykonawcę
przed
zakończeniem
tego
okresu,
Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia w ciągu 14 dni kalendarzowych (licząc od dnia
rozwiązania stosunku pracy) na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę. Zmiana osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności wskazane w pkt 1 nie wymaga aneksu
do umowy,
3) w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia (dotyczy osób
już zatrudnionych na postawie umowy o pracę przez Wykonawcę/Podwykonawcę) oraz w ciągu 5 dni
kalendarzowych od dnia zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę
Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1. Oświadczenie powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, informację, że wskazane w pkt 1 czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę wraz z podaniem liczby, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
4) Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się
do Wykonawcy
o przedstawienie dokumentacji zatrudniania wskazanej osoby, natomiast Wykonawca ma obowiązek
przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia,
5) Zamawiający uprawniony jest w zakresie kontroli w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę i dokonywania jego oceny;
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu.
6) W
trakcie
realizacji
przedmiotu
umowy
na
każde
wezwanie
Zamawiającego
w terminie, o którym mowa w pkt 4, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy:
a) poświadczoną/-e za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umowy/umów
o pracę osób wymienionych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 3 wraz z dokumentem regulującym
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia/-e umowy/umów powinna zostać zanonimizowana
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń – kopii druku RCA
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zawierającego kod tytułu ubezpieczenia symbol 01.10 za każdego pracownika, zanonimizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych.
7) Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego z osobna dowodów
określonych w pkt 6.
8) Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w pkt 6, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, Zamawiający uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
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.
§2
1. Wykonawca oświadcza że:
1)
posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie robót budowlanych, które stanowią przedmiot
niniejszej umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i
urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązywanie się z wszelkich obowiązków przewidzianych
umową;
2)
wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego
współpracowników w wykonaniu czynności przewidzianych w niniejszej umowie posiadają niezbędną
wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie robót budowlanych
będących jej przedmiotem;
3)
jakość sprzętu oraz urządzeń, z których będzie korzystał przy realizacji niniejszej umowy spełnia wymogi
techniczne określone odrębnymi przepisami;
4)
nie bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), które mogą wpłynąć negatywnie
na jakość lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie;
5)
nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub
uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej umowy;
6)
znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją
zamówienia;
7)
zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie całkowitą odpowiedzialność do dnia pozytywnego odbioru
całości prac przez Zamawiającego;
8)
nie przekaże bez zgody Zamawiającego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, które uzyskał w
związku z realizacją niniejszej umowy.
2.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1)
przejęcia frontu robót i koordynacji robót własnych;
2)
powierzenia na swój koszt obowiązków Kierownika budowy uprawnionej osobie;
3)
prowadzenia dziennika budowy;
4)
zapewnienia wykwalifikowanego personelu wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej i podstawowe
narzędzia niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz korzystania wyłącznie ze
sprawnych techniczne maszyn i urządzeń;
5)
utrzymania terenu robót w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych odpadów, śmieci na swój
koszt, w tym dokumentowania sposobu gospodarowania odpadami;
6)
zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu ich odbioru
przez Zamawiającego oraz bieżącego aktualizowania harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia;
7)
zgłaszania do odbioru poszczególnych etapów robót w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu
– pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez Zamawiającego;
8)
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, zgodnych ze
Specyfikacją Techniczną Wykonywania i Odbioru Robót i dokumentacją projektową. Wszelkie zmiany
materiałów wymagają pisemnej zgody i akceptacji Zamawiającego;
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9)
10)

11)
12)

uzyskania
wszelkich
pozwoleń, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, itp. oraz
przedstawienia ich Zamawiającemu;
używania do realizacji przedmiotu umowy materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami prawa, w tym zgodnie z przepisem
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.1186 ze zm.) oraz
dokumentacją opisującą Przedmiot umowy;
usuwania w sposób terminowy i na jego wyłączny koszt usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w
czasie trwania robót i po ich zakończeniu,
prowadzenia robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi i
spełnienia wymagań ochrony środowiska;

§3
Zamawiający zobowiązuje się do:
1)
przekazania frontu robót,
2)
dokonania odbioru robót,
3)
zapłaty wynagrodzenia,
4)
zapewnienia możliwości korzystania z tych źródeł energii elektrycznej i
niezbędnych
do
realizacji
przedmiotu
umowy,
którymi
dysponuje,
warunkiem pokrycia przez Wykonawcę kosztów zużytych mediów.

1.

2.

1.

2.
3.

§4
Zamawiający
oświadcza,
że
nadzór
nad
robotami
w
ramach
niniejszej
umowy
sprawować
będzie
pracownik
……………………………………………………………… tel… …..........…..
Kierownikiem budowy/robot wyznaczonym przez Wykonawcę będzie:………….
……………………………………………………………………tel…………………….

wody
pod

wykonywanymi
Zamawiającego:

§5
Strony ustalają, że rozpoczęcie robót objętych niniejszą umową nastąpi w dniu … lipca/sierpnia 2020 r., na
podstawie uzyskanego zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących wobec gatunków chronionych, a
zakończenie nastąpi do dnia .........................................., tj. w ciągu ............. dni kalendarzowych – zgodnie z
ofertą.
Przekazanie Wykonawcy terenu robót nastąpi protokolarnie w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający
dopuszcza
zmianę
terminu
zakończenia
robót,
o
którym
mowa
w ust.1, jednak nie dłużej niż do dnia 28 grudnia 2020r. jeżeli jego dotrzymanie nie będzie możliwe lub
poważnie utrudnione z niżej wymienionych przyczyn:
1) brak dostępu do mediów (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy) proporcjonalnie o czas trwania awarii;
2) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne zewnętrzne i niemożliwe do
zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej.”), np. pogoda
uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nieleżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo
do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania
siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu
ww. przeszkód;
3) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych.
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1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

§6
Strony
ustalają
wynagrodzenie
ryczałtowe
za
wykonanie
przedmiotu
umowy
w wysokości brutto: ____________ zł (słownie: _________ złote 00/100), w tym należny podatek VAT,
określone na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr ………. do umowy.
Kwota określona w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za wszelkie prace, jakie mogą być związane z wykonaniem
przedmiotu umowy, w tym koszty odbiorów, atestów, prób, itp. a także koszty wszelkich obciążeń
publicznoprawnych związanych z realizacją przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zapłacone Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej po
zakończeniu robót.
Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez
uprawnionych przedstawicieli stron, bez zastrzeżeń.
Wynagrodzenie,
o
którym
mowa
w
ust.
1
zostanie
zapłacone
Wykonawcy
w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury wraz z protokołem odbioru robót Zamawiającemu, z
zastrzeżeniem ust. 6 i ust. 7, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, że
rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.
W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dodatkowym, warunkującym wypłatę
wynagrodzenia załącznikiem do faktury będą kopie wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego
umów, o których mowa w § 7. Przez dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z oryginałem
kopię przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, którego
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiający zastrzega, że jeżeli środki, o których mowa w § 6 ust. 1 nie zwiększą planu finansowego
Zamawiającego w terminie umożliwiającym dochowanie terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 1, zapłata
wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia uruchomienia rezerwy celowej przeznaczonej na
finansowanie Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
1)

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

§7
Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców w zakresie określonym w ofercie
stanowiącej załącznik nr …… do umowy, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy (ów) następujący zakres przedmiotu umowy:
…………………………………………………………………….
W pozostałym zakresie przedmiot umowy zostanie wykonany własnymi siłami przez Wykonawcę.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy
Podwykonawców.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, 7 dni od sporządzenia projektu lub
zmiany projektu. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną określoną w § 10 ust. 1 pkt 8.
Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych
zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robot objętych
umową,
2) kwoty wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robot wynikająca z
oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem - harmonogram robót musi być zgodny
z harmonogramem robót Wykonawcy,
4) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
5) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia Podwykonawcy,
termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy, powinien być
ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy).
Wykonawca
jest
zobowiązany
przedstawić
Zamawiającemu
poświadczoną
za
zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również
zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. W przypadku nie wykonania tego obowiązku
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 10 ust. 1 pkt 9.
Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o
podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub
wprowadzenie zmian.
Wykonawca zobowiązany jest do terminowej zapłaty podwykonawcom, z którymi zawarł umowy o
podwykonawstwo, a przypadku zaistnienia podstaw do bezpośredniej zapłaty dalszym podwykonawcom – do
dokonywania terminowej zapłaty dalszym podwykonawcom. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną określoną w §10 ust.1 pkt 7.
W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, którego
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag Zamawiającemu przysługuje prawo:
1) nie dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo
3) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłączne należne wynagrodzenie, bez odsetek i dotyczy należności
powstałych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu kopie poświadczone za zgodność z oryginałem zawartych umów, których przedmiotem są
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17.

18.

19.

20.

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jak również zmian do tych umów w terminie 7 dni
od dnia ich wprowadzenia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został
wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o
którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż
50 000 zł.
Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 7
niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku umów, o których mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni,
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie 14 dni od wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w § 10 ust. 1
pkt 10.
W przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym
mowa w ust. 11 lub konieczności dokonywania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości
umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
Niezależnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić
Zamawiającemu,
z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić
Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.

1

) przepis będzie miał zastosowanie w przypadku powierzenia wykonania robót podwykonawcom

1.
2.
3.
4.

1.

2.

§8
Zamawiający przystępuje do odbioru robót w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia na piśmie
przez Wykonawcę o zakończeniu robót i sporządza protokół odbioru.
Jeżeli w trakcie odbioru robót zostaną stwierdzone usterki, to fakt ten zostanie odnotowany w protokole
odbioru ze wskazaniem rodzaju usterek i zostanie Wykonawcy wskazany termin na usunięcie usterek.
W przypadku usunięcia usterek w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu, za termin odbioru uważa się
dzień przystąpienia do odbioru.
W przypadku nie usunięcia usterek w terminie 7 dni, za ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy
uznaje się termin zakończenia usuwania usterek, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar
umownych określonych w § 10 ust.1 pkt 1.
§9
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy
(zwanej polisą) zgodnie z opisem przedmiotu umowy na czas trwania umowy, a wartość polisy nie może być
niższa niż wartość robót objętych niniejsza umową. Polisa winna zawierać również ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody na mieniu lub osobie wyrządzone przez Wykonawcę powstałe
w związku z realizacją prac określonych w umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 250 000,00 zł
(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony w przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie później, niż w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu kopię polisy obejmującą
wszystkie ryzyka budowy i odpowiedzialność cywilną wraz z pełną treścią wszystkich mających
zastosowanie warunków ubezpieczenia i dowodem opłaty składki;
2) Okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w całości okres realizacji prac określonych
w niniejszej umowie;
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3.

3) Polisa obejmuje ochroną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę w mieniu będącym
własnością Zamawiającego lub osób trzecich powstałe w trakcie realizacji prac określonych w umowie.
W przypadku posiadania przez Wykonawcę polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej, spełniającej wszystkie wymagania wskazane w ust. 1, nie istnieje
konieczność dodatkowego ubezpieczenia tego ryzyka przez Wykonawcę w ramach polisy ubezpieczeniowej
ryzyk budowlanych. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu (oprócz
polisy obejmującej wszystkie ryzyka budowlane) posiadaną polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej wraz z pełną treścią warunków ubezpieczenia oraz dowodem opłaty
składki należnej z tytułu polisy.

§ 10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów ustalonych w umowie
w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto,
2) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie objętym gwarancją w
wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto, liczonych od dnia następującego
po dniu, w którym miało nastąpić usunięcie wady,
3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 5% łącznego wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto,
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych za nieprawidłowe (jakościowo) wykonanie
przedmiotu zamówienia w wysokości do 5% łącznego wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto,
5) w przypadku braku bezpośredniego nadzoru ze strony Wykonawcy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą w
wysokości 500,00 zł za każdy nieusprawiedliwiony dzień nieobecności,
6) za nie dotrzymanie postanowień § 2 ust. 2 pkt 8) Zamawiający obciąży Wykonawcę ryczałtową kwotą brutto
500 zł za każdy dzień z tytułu zastępczego wykonania tego obowiązku,
7) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie,
8) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie,
9) w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zwartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie,
10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie.
11) wykonywania czynności określonych w § 1 ust. 8 przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę, w
wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę oraz liczby miesięcy w
okresie realizacji umowy,
12) nieprzedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 3, w wysokości 100,00 zł, za
każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 3.
2. W przypadku poniesienia szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
3. Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
potrącenia
kar
umownych
i
innych
należności
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z faktur Wykonawcy.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne:
1) za zwłokę w przekazaniu frontu robót lub uniemożliwienie rozpoczęcia lub
spowodowanie przerwy w
wykonaniu robót w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto, za każdy
dzień opóźnienia,
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6.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

1.
2.

2) za
odstąpienie
od
umowy
przez
Wykonawcę
z
winy
w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto.
Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych.

Zamawiającego

§ 11
Na wykonane roboty Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… miesięcy gwarancji (zgodnie z ofertą
wykonawcy), której bieg rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.
Zamawiający ma prawo wyboru wykonania uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.
Wady ujawnione w okresie objętym gwarancją i rękojmią będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt. O
wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie nie później niż w terminie 7
dni od daty ich ujawnienia, przesyłając Wykonawcy dokument określający wadę i termin jej usunięcia.
W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć te
czynności osobie trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy.
Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać odszkodowania za wszelkie
szkody powstałe w wyniku zaistnienia wad.
Okres rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy.
§ 12
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia
ryczałtowego brutto, tj. ............... zł ( słownie: ) do momentu podpisania umowy w formie …………………….
Zwolnienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w następujący sposób: 100% wartości
zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót stanowiących przedmiot
umowy i przyjęcia ich przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

§ 13
1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie przekaże terenu robót
w ciągu 10 dni po upływie wyznaczonego terminu.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu okoliczności, o których
mowa w art. 145 ust. 1 i art. 143c ust. 7 ustawy Pzp.
3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu przesłanki odstąpienia lub
w terminie 30 dni w przypadku zaistnienia sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy z powodu okoliczności, o których mowa
w art. 145a ustawy Pzp.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął robót, albo nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego na piśmie;
2) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją robót w sposób zagrażający
terminowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy;
3) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym
Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wskaże, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
Projekt:
„Poprawa efektywności energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania ścieków, modernizacja
zaplecza dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wraz
z przygotowaniem terenu pod budowę Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt”

30

§ 14
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniami
wynikającymi z działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie doręczenia winny być dokonywane pod adresy wskazane w części wstępnej umowy. W przypadku
zmiany adresu strona winna poinformować drugą ze stron, w terminie 7 dni od dokonania tej zmiany, pod
rygorem doręczania korespondencji pod ostatni znany adres ze skutkiem doręczenia w razie zwrotu niepodjętej
korespondencji.
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy zgodnie z przesłankami art. 144 ust. 1 pkt 2– 6 ustawy
pzp.
4. Ponadto Zamawiający przewiduje następujące zmiany:
1) zmian opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
2) Zmiana terminu wykonania umowy.
a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli wystąpią czynniki, o których mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy,
uniemożliwiające realizację przedmiotu zamówienia w terminie;
b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku
wystąpienia wad dokumentacji przetargowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w
dokumentacji przetargowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót
mających wpływ na termin wykonywania robót;
c) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku
wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub
opóźniają realizację przedmiotu umowy;
d) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku
wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy
administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność;
e) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku
niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
f)
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku
niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub
nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
3) Zmiana osób realizujących zamówienie:
Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia
wymienionych w ofercie, wynikających z polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przedłożenia przez
Wykonawcę wraz z wnioskiem o ww. zmianę, dokumentów potwierdzających, iż osoby które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają kwalifikacje i uprawnienia równoważne (nie mniejsze) niż
osoby wymienione w ofercie.
4) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o ile jest korzystny dla
Zamawiającego i o ile nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że jest
spowodowany w szczególności:
a) zastosowaniem materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów
realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót;
b) zastosowaniem nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy.
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5) Zmiana podwykonawcy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Jeżeli zmiana lub
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych
lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej
postanowieniami;
5. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem
zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§ 16
Strony deklarują polubowne załatwienie sporów, w przypadku braku porozumienia właściwym do rozstrzygania
będzie sąd właściwy w Szczecinie
§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy stanowią:
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa,
Załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
Załącznik nr 3 - oferta Wykonawcy,
Załącznik nr 4 - polisa ubezpieczeniowa.
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