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CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Zamawiający :
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Adres : Berka Joselewicza 1

Telefon : (29) 765-05-00

07-410 Ostrołęka

Telefax : (29) 765-05-04

woj. mazowieckie

e-mail: poczta@otbs.com.pl

Numer NIP :

758-15-69-833

Numer REGON :

550055819

URL :

www.otbs.com.pl

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
·
·

·

·
·

·

·
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administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o. o., ul. B. Joselewicza 1 , 07-410 Ostrołęka,
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za
pomocą adresu poczta@otbs.com.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Zmiana sposobu przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej stacji transformatorowych SN/nN Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów i składowiska odpadów w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4”
postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
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 (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżń. zm.), dalej „ustawa PZP”,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
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,
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·
·

·

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
o 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
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
o 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.

2. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29 stycznia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) - zwanej
dalej ustawą PZP, aktami wykonawczymi do ustawy PZP oraz niniejszą SIWZ.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
1)

wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego p.n.: „Zmiana sposobu
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej stacji transformatorowych SN/nN Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów
i składowiska odpadów w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4” na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) obejmujących w szczególności:
a) budowę przyłącza kablowego dla stacji transformatorowej SN/nN Nr 10A2231 O-ka Segregacja
odpadów;
b) budowę przyłącza kablowego dla stacji transformatorowej SN/nN Nr 10A33C0003 O-ka Segregacja
śmieci oraz elektrowni biogazowej,
c) dostosowanie układu pomiarowego w stacji transformatorowej SN/nN Nr 10A2231 O-ka
Segregacja odpadów do zmienionego sposobu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej”.
d) dostosowanie układu pomiarowego oraz układu automatyki zabezpieczeniowej w stacji
transformatorowej SN/nN Nr 10A33C0003 O-ka Segregacja śmieci oraz elektrowni biogazowej do
zmienionego sposobu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej;
e) rozbiórka przyłącza napowietrzno- kablowego średniego napięcia, po wykonaniu zakresu robót,
o którym mowa w lit a-d niniejszego punktu;
f) przygotowanie dokumentacji i pomiarów zgodnie z warunkami technicznymi PGE Dystrybucja S.A.
koniecznych do odbioru przedmiotu zamówienia.

2)
3)
4

Likwidacja słupa oświetleniowego na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Berka Joselewicza 1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania likwidacji słupa oświetleniowego.
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UWAGA!
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III SIWZ, którą stanowią:
dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
przedmiary robót.
4.2. Wspólny słownik Zamówień:
Główny przedmiot:
45000000-7
Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty:
45111200-0
45111100-9
45310000-3
45311000-0
45311200-2

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.3. Podstawowe warunki i wymagania dotyczące realizacji robót:
1) Zakres robót określa dokumentacja projektowa.
2) Zamawiający zabrania stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia. Materiały nie
odpowiadające wymaganiom zostaną usunięte z terenu budowy na koszt Wykonawcy.
3) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia składowanych materiałów, narzędzi i sprzętu przed
zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą, zagrożeniem dla osób postronnych.
4) Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy lub wynajęty powinien posiadać dopuszczenie do
użytkowania – dokumenty potwierdzające ten fakt muszą być okazane na żądanie Zamawiającego
5) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów użytych do realizacji
zamówienia przez siebie i swoich podwykonawców. Zamawiający dopuści do użycia tylko te
materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono
zgodność z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami i
dokumentami technicznymi lub, które posiadają deklaracje zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną dla wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.
6) Szczegółowe rozwiązania materiałowe w dokumentacji projektowej, muszą być uzgadniane z
Zamawiającym.
7) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp, zabezpieczenie
interesów osób trzecich, naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych w trakcie realizacji, ochrona
mienia związanego z budową (materiały i sprzęt wykonawcy oraz mienie użytkownika).
8) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy.
9) Do obowiązków Wykonawcy należy załatwienie wszystkich spraw formalno- prawnych związanych
z odbiorem wykonanych robót i dopuszczeniem wykonanych instalacji do eksploatacji przez PGE
Dystrybucja S.A. Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji stacji transformatorowej w ZUK i na
składowisku odpadów komunalnych oraz uzyska ich zatwierdzenie przez PGE Dystrybucja S.A.
10) Wraz z dokumentacją odbiorową wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia projektów
powykonawczych z naniesionymi i aprobowanymi zmianami, warunków gwarancji, atestów,
certyfikatów wraz z oświadczeniem o ich wbudowaniu, pomiarów i badań kontrolnych, decyzji
organów odbierających obiekt zgodnie z art.56 Prawa Budowlanego.
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11) Wykonawca w żadnym przypadku nie może powoływać się na ewentualne pominięcie niektórych
robót w dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarach, które mają jedynie charakter
pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Podstawą zamówienia jest
dokumentacja projektowa i pozostałe dokumenty przetargowe tworzące SIWZ.
4.4. Zastosowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych:
1) W przypadku gdy w projektach budowlanych, projektach wykonawczych, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia jest
opisany ze wskazaniem znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta),
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub
równoważne”.
2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów, w takim zakresie i w taki sposób,
aby zastosowane materiały miały parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych, oraz
spełniały funkcję jakiej mają służyć, oraz nie wpływały na zmianę rodzaju i zakresu robót
budowlanych.
4) Przyjmuje się, że wszelkie materiały i urządzenia określone w Dokumentacji dotyczącej opisu
przedmiotu zamówienia pochodzące od konkretnych producentów lub ze wskazaną marką albo
patentem, określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą
odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez
Zamawiającego.
4) Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie są równoważne w stosunku do wymogu
określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
4.5 WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.29 UST.3A USTAWY PZP (umowy o pracę)
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób
wykonujących czynności w zakresie robót elektrycznych,
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie
niezwłocznie przedłożyć do wglądu Zamawiającego kopie umów o pracę na pełen etat
i kopie druków ZUS RCA wraz z dowodami opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne dla ww.
pracowników. Wykonawca przedstawiając dokumenty, o których mowa wyżej, powinien przekazać
je w sposób nie naruszający przepisów dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny
mieć odpowiednio zakryte/wymazane dane, które nie są niezbędne do potwierdzenia formy
zatrudnienia, imię, nazwisko musi być możliwe do identyfikacji).
4)
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Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4.8. ppkt 1) czynności, Zamawiający przewiduje sankcję
w
postaci
obowiązku
zapłaty
przez
Wykonawcę
kary
umownej
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w wysokości 2.800,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc zatrudniania danego pracownika na podstawie
innej niż stosunek pracy – w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Niezłożenie przez
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów lub wyjaśnień
potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na pełen etat,
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4.8. ppkt 1).
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.

5. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej, zamówieniach częściowych, wymaganiach, o
których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP i zamówieniach o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6)
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
4) Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art.29 ust. 4 ustawy PZP,
5) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6) ustawy PZP.
6. Termin wykonania zamówienia
Przewidywany termin rozpoczęcia robót – lipiec 2019 r.
Zakończenie robót - 16 września 2019 r.
Przez termin wykonania zamówienia należy rozumieć całkowite zakończenie robót oraz ich odbiór
końcowy.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
6.1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
6.1.2. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1)

Wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia na roboty
budowlane obejmujące zakresem budowę przyłącza kablowego o wartości zamówienia nie
mniejszej niż 200 000 PLN brutto każda .
Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć dołączenie dowodów określających, że roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty.
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2) dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi n/w uprawnienia
i doświadczenie:
Kierownik budowy posiadający:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie linii SN;
- minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w
zakresie branży elektrycznej.
UWAGA:
1)

Osoby, o których mowa wyżej powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.1202 z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r.,
poz.1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
2) Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom
budowlanym wydanym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego
(zgodnie z art.104 ustawy – Prawo budowlane).
3) W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień budowlanych, dopuszcza się
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.65) oraz ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1725)
6.1.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 500 000 PLN;
Warunek, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
spełniać łącznie.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia ważności polisy w okresie realizacji zamówienia.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”
w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt 7 niniejszej
SIWZ.
6.2. Podstawy wykluczenia
1)

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12 – 23 ustawy
PZP,
2) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 1620 ustawy PZP może przedstawić Zamawiającemu dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
4) Zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy PZP Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie
pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z
powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy PZP.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone
w pkt 6 SIWZ Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 6 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych, z tym, że w przypadku polegania na doświadczeniu, o którym mowa w pkt
6.1.2. ppkt 1), podmiot trzeci musi posiadać w tym punkcie doświadczenie. W tym przypadku
niedopuszczalne jest sumowanie robót budowlanych realizowanych przez różne podmioty w celu
wykazania posiadania wymaganego doświadczenia .
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie (lub inny dokument
potwierdzający udostępnienie zasobów przez inne podmioty) winno być złożone wraz z ofertą.
Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust 5 ustawy PZP.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z zobowiązania lub
innego dokumentu potwierdzających udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać
w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
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b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
6.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
7.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Uwaga:
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach
o których mowa w pkt 7.1. SIWZ,
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których
mowa w pkt 7.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
c) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1. SIWZ.
7.2. Inne dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:
1) formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
2) dowód wniesienia wadium,
3) stosowne Pełnomocnictwo(a) zgodnie z pkt 13 ppkt 6,
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego,
5) w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów - zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
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ust. 5 ustawy – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności, do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wykonawca może wraz ze złożeniem
oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do
SIWZ).
7.4. Zamawiający najpierw dokona oceny oferty, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
– art. 24aa ust.1 ustawy PZP.
7.5. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia
wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.
7.5.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy PZP
(w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu):
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż̇ w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są ̨ referencje bądź́ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać́ tych dokumentów – inne
dokumenty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ);
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ);
3) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ̨
gwarancyjną określoną przez zamawiającego;
UWAGA:
1) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa w pkt
7.5.1. ppkt 3 SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów,
zgodnie z art. 26 ust 2c ustawy PZP.
2) W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane wyrażone w innych
walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs narodowego
Banku Polskiego (NBP), obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
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Zamówień Publicznych, a jeżeli w danym dniu brak średniego kursu NBP, Zamawiający przyjmie
średni kurs z dnia następnego.
7.6.

7.7.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, składa:
1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22 a ustawy PZP składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa
w pkt 7.5. SIWZ.

7.8.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt 7.5.1. SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty,
o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest
do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

7.9.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w
pkt
7.5.1.
SIWZ,
które
znajdują
się
w
posiadaniu
Zamawiającego,
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie
z art.97 ust.1 ustawy pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.
25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one
aktualne.

7.10.

Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7.11.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą.

7.12.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
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8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Ofertę składa
się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2) 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 2017 r.,
poz.1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca.
3) Po otwarciu ofert dopuszcza się formę elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej e-mail. Jeżeli
Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 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.
4) Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
ul. B. Joselewicza 1
07-410 Ostrołęka
fax. +48 (29) 765-05-04
5) Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani
Marianna Grzyb, adres e-mail: zamowienia@otbs.com.pl
6) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną o
wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art.38 ust.1 ustawy PZP. Zamawiający jest obowiązany
niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający
jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej Zamawiającego. Udzielając wyjaśnień
Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.
7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert
zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia
na stronie internetowej.
8) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.
10) Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści
niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazania źródeł zapytań.
11) Informację z zebrania Zamawiający udostępni na stronie internetowej Zamawiającego
9.

Podwykonawcy.
1) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę robót elektrycznych.
2) Wykonawca może powierzyć podwykonawcy pozostały zakres umowy.
3) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub
sprzeciwu zostały wskazane we wzorze umowy stanowiącym Część II SIWZ.
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4) Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z
uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania
zamawiającemu zostały wskazane we wzorze umowy stanowiącym Część II SIWZ.
5) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Wskazanie
niniejszego, o ile Podwykonawcy są znani na etapie składania oferty, nastąpi w Formularzu Oferty.
6) Zgodnie z art.36b ust.1a, w przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w
miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed
przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w
takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych,
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
robót budowlanych.
10. Wadium
1) W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium
w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2018 poz.
110 z późn. zm.).
3) Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy,
nieodwołalny obowiązek wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach
określonych w art. 46 ust 4a i 5 ustawy PZP oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony
w niniejszej SIWZ. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji
złożony wraz z ofertą. Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium.
Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości) powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot,
bez konieczności rozszywania (dekompletacji) oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie ze
wskazaniem na niej nazwy postępowania, w którym jest składane. Dokument wadialny musi
identyfikować wykonawcę oraz zawierać informację, że stanowi zabezpieczenie wadium w
przedmiotowym postępowaniu.
4) W przypadku wnoszenia wadium w formach określonych w pkt 10 ppkt 2) lit b-e należy dołączyć ciąg
pełnomocnictw z których wynika upoważnienie do podpisania wyżej wymienionych dokumentów.
Powyższy wymóg dotyczy również podmiotów trzecich.
5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy : PKO
BP S.A. Oddział 1 w Ostrołęce Nr 89 1020 3802 0000 1802 0219 4983.
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Na poleceniu przelewu należy zaznaczyć, jakiego postępowania przetargowego dotyczy wadium. Do
oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium
wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć do oferty
zgodnie z zapisami pkt 10 ppkt 3) SIWZ.
7) Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.
8) Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert.
9) W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia
zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego
10) Zwrot albo zatrzymanie wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy PZP.
11) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1)
2)

3)

4)

5)

6)
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Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto podanej
w ofercie.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale
przed jej podpisaniem.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: PKO BP S.A. Oddział 1 w Ostrołęce Nr 89 1020 3802 0000 1802 0219 4983
z dopiskiem: „Zmiana sposobu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej stacji
transformatorowych SN/nN Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
i składowiska odpadów
w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4”
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
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7) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna powinno być ono wystawione
jako bezwarunkowe i nieodwołalne na okres obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia
i zaakceptowane przez Zamawiającego.
8) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych
w ppkt 4 lit. b)-e) należy dołączyć ciąg pełnomocnictw, z których wynika upoważnienie do
podpisania w/w dokumentów. Powyższy wymóg dotyczy również podmiotów trzecich.
9) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy PZP.
10) Zamawiający nie wyraża zgody na formy zabezpieczenia określone w art. 148 ust. 2 ustawy PZP.
11) Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący
sposób:
a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane,
b) 30% wartości zabezpieczenia - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady. Okres rękojmi jest równy zaoferowanemu przez Wykonawcę okresowi gwarancji.
12) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert
stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy PZP.
12. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia
publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
13.
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)
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Opis sposobu przygotowania oferty.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawcy składają oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
Oferta musi być złożona w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem
odręcznym.
Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub
pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest
łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego
upoważnione.
Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte.
Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane
przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy
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lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez
Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane
i parafowane.
9) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę
i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ.
10) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
11) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą
być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
12) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z uwzględnieniem treści art. 93 ust.4 ustawy PZP.
13) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ oraz zobowiązania podmiotów trzecich
powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób łącznie) uprawnioną do
reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu.
14) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
15) Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.
a) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), że
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te należy umieścić
w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa”.
b) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust.4 ustawy PZP.
14.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
ul. B. Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka, pok. Nr 16 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

10.06.2019 r.

do godz.

12:00

2) Oferta powinna być złożona w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco :
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Oferta w postępowaniu na zadanie pn. „Zmiana sposobu przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej stacji transformatorowych SN/nN Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
i składowiska odpadów w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4”
Nie otwierać przed dniem 10.06.2019 r. godz. 12:15
3) Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji
niezgodnego z powyższym sposobem opisania oferty.
15.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu składania ofert.
2) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”
3) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę)
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

16.

Miejsce i termin otwarcia ofert.
1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
ul. B. Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka, pok. Nr 14
w dniu
10.06.2019 r.
o godz.
12.15
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3) W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty,
których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
4) Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
5) Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania, zgodnie z art. 84
ustawy PZP.

17.

Termin związania ofertą.
1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3) Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 17 ppkt 2) SIWZ nie powoduje utraty wadium.
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4) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
18.

Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego
2) Ceną oferty za przedmiot zamówienia jest kwota wyrażona w formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca podaje wartość netto, podatek od towarów i usług oraz cenę
brutto za przedmiot zamówienia. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich
(PLN). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniać rozwiązanie i usuwanie wszelkich kolizji ujętych i
nieujętych w SIWZ i wszystkie inne prace wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia a
niezbędne do osiągnięcia rezultatu umowy.
3) Cena oferty musi uwzględniać kompleksową realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
a) koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z postanowień umowy, opisu
przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji,
zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania
robót,
b) koszty zużycia wody i energii elektrycznej (w tym założenie podliczników)
c) koszty zabezpieczenia, oznakowania i utrzymania terenu budowy, organizacji i utrzymania
zaplecza budowy po uzgodnieniu z kierownikiem zakładu
d) koszty obsługi geodezyjnej prowadzonych robót,
e) koszty wszelkich robót tymczasowych i pomocniczych,
f) koszty zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej,
g) koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań ,
h) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi,
eksploatacji i konserwacji instalacji, urządzeń zamontowanych na obiekcie czy też
wbudowanych w obiekt, a także przeszkolenia w tym zakresie użytkownika,
i) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i przywróceniem go do stanu
pierwotnego,
j) wszelkie inne koszty nie wymienione wyżej, a konieczne ze względu na warunki umowy,
obowiązujące przepisy, warunki techniczne oraz sztukę budowlaną i zasady wiedzy
technicznej dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, tj. dla osiągnięcia rezultatów
rzeczowych określonych umową i dokumentacją projektową.
4) Załączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter poglądowy i mogą stanowić materiał
pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę.
5) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą
stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
6) Wszystkie wartości przedstawione w ofercie, winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku,
stosując zasadę określoną art.106e ust.11 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca
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2004. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a
końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
7) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały
w części II niniejszej SIWZ (ogólne warunki umowy).
8) Wykonawca składając ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty prowadzić będzie 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. 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. Informację, o której mowa w art. 91 ust 3a ustawy PZP należy
wskazać w punkcie IX formularza oferty.
9) Przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu
kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej. Kosztorys ofertowy będzie
wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od
umowy (jej wypowiedzenia lub rozwiązania) lub też rezygnacji z części robót, a tym samym
obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.
19.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:
Kryterium

Waga kryterium (%)

Cena (C)

100%

2) Kryterium „cena [C]” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Liczba punktów zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:
najniższa oferowana cena brutto

C = ----------------------------------------- x 100 pkt
cena ocenianej oferty brutto

4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta tego Wykonawcy, który na tym etapie postępowania nie
podlegał wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i która uzyska łącznie największą liczbę
punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena
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Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona do 2 miejsca po przecinku
z zachowaniem zaokrągleń matematycznych.
5) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
6) Zamawiający poprawia w ofercie omyłki zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy PZP.
20.

Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Szczegóły dotyczące zmian treści
umowy opisano w części II SIWZ – ogólne warunki umowy.

21.

Środki ochrony prawnej.
1) Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy PZP, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP odwołanie oraz skarga. Środki ochrony
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na
listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.
3) W związku z tym, że wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, odwołanie w niniejszym
postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego,
d) opisu przedmiotu zamówienia,
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
4) Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP.
5) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
6) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

22.

Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory :
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L.p.

Oznaczenie załącznika

Nazwa załącznika

1.

Załącznik nr 1

Wzór Formularza Oferty.

2.

Załącznik nr 2

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3.

Załącznik nr 3

Wzór
oświadczenia
z postępowania

4.

Załącznik nr 4

Wzór wykazu robót budowlanych (dla wykonawcy, którego oferta
została najwyżej oceniona)

5.

Załącznik nr 5

Wzór wykazu osób (dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona)

7.

Załącznik nr 7

Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej
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Załącznik nr 1-Wzór Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY
I.

ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiający :
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Berka Joselewicza1, 07-410 Ostrołęka.
- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie p.n.:
Zmiana sposobu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej stacji transformatorowych SN/nN Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów i składowiska odpadów w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4
II.

WYKONAWCA:

1.PEŁNA NAZWA WYKONAWCY(ÓW)……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.ADRES WYKONAWCY (ÓW)………………………………….....……………………......................................................

3.NIP/REGON
WYKONAWCY………………………………………………………..........................................................................................
DANE TELEADRESOWE NA KTÓRE NALEŻY PRZEKAZYWAĆ KORESPONDENCJĘ ZWIAZANĄ Z NINIEJSZYM
POSTĘPOWANIEM
EMAIL………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRES DO KORESPONDENCJI ( jeżeli jest inny niż adres w pkt 2) ……………..............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do reprezentacji wykonawcy(ów) i podpisująca ofertę: ….......…………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……………………………….................................................
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III.

CENA OFERTOWA

(całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, zgodnie z niniejszą SIWZ)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą
cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, to jest:

WARTOŚĆ NETTO (bez podatku VAT) ...................................................................................................PLN
(słownie : ............................................................................................................................... PLN)
VAT …………………….. % tj. ……………………………………………………………….PLN
CENA BRUTTO ( z podatkiem VAT) ................................................................................................PLN
(słownie : .............................................................................................................................................. PLN)
w tym :

Lp.

1.

Nazwa elementu robót

Wartość netto
w PLN

2.

3.

1.

wykonanie
robót budowlanych dotyczących
zadania inwestycyjnego p.n.: „Zmiana sposobu
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej stacji
transformatorowych
SN/nN
Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów
i składowiska
odpadów w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4” na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
budowlanej i wykonawczej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR)
(za zakres robót o którym mowa w pkt 3.1 SIWZ)

2.

Likwidacja słupa oświetleniowego na terenie
siedziby Ostrołęckiego TBS przy ul. B. Joselewicza
1

Podatek VAT
w PLN

Wartość brutto
w PLN

4.

5.

SUMA :
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Uwaga: Suma poszczególnych kolumn musi być zgodna z ceną ofertową

IV.

TERMIN PŁATNOŚCI RACHUNKU/FAKTURY

Akceptujemy 30 dniowy termin płatności rachunków/faktur, licząc od daty doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.
V.

OŚWIADCZENIA

Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że :
1. Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku
wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty;
2. Gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej zmian;
3. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w SIWZ oraz w ogólnych warunkach
umowy;
4. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert;
6. Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ;
7. Akceptujemy okres rękojmi wynoszący 5 lat od daty odbioru końcowego;
8. Akceptuję(emy
ogólne
warunki
umowy
przedstawione
w
Części
II
SIWZ
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego;
9. Informuję(emy) o wniesieniu wadium w
wysokości
4 000,00 zł brutto w formie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr ……………………………………………………………
w banku ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………..
11. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna………………………………………………………………….należy
zwrócić na adres …….…………………………………………………………………………………………

VI.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Oświadczam, że następujące informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane:
LP.

Oznaczenie rodzaju ( nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
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VII.

PODWYKONAWCY

Następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom ( jeżeli jest wiadome,
należy podać również nazwy (firm) proponowanych podwykonawców)
1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………....................................................................

VIII.

OBOWIĄZEK PODATKOWY ( ART. 91 UST 3A USTAWY PZP)

1.Zgodnie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych informuję(emy) że
wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić u Zamawiającego do wystąpienia obowiązku
podatkowego. (Jeśli będzie to należy wymienić jakich towarów i/lub usług dotyczy
…………………………………………………………………………………………………………………………………)
Wartość towarów / usług
……………………………………….zł netto.

powodująca

obowiązek

podatkowy

u

Zamawiającego

to

2.Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt IX oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania
obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.

*niewłaściwe skreślić
IX.

STATUS PRZEDSIĘBIORCY

Oświadczam, że Firma w imieniu której składam ofertę posiada status:
Mikro przedsiębiorcy]*, ( zatrudnienie do 10 osób obrót do 2mln euro)
Małego przedsiębiorcy]*, ( zatrudnienie do 50 osób obrót do 10 mln euro)
Średniego przedsiębiorcy]* (zatrudnienie do 250 osób obrót do 50mln euro)
*niepotrzebne skreślić
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X.

ZAŁĄCZNIKI

Integralną cześć oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

XI.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PODPISY

1. Pieczęć wykonawcy

2. Podpisy(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy(ów)

składania

……………………………………………………………………………………………………………
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Załącznik Nr 2-Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający :
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Berka Joselewicza1, 07-410 Ostrołęka.

Wykonawca:
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zmiana sposobu przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej stacji transformatorowych SN/nN Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
i
składowiska odpadów w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4”
składam/y następujące oświadczenia:
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),
DOTYCZĄCE

SPEŁNIANIA

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia – pkt 6.1. SIWZ
…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w ……………………………………...………………………………………………………………………………….................
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(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału
w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

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

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 3- Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania
Zamawiający :
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul.
Ostrołęka.

Berka Joselewicza1, 07-410

Wykonawca:
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zmiana sposobu przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej stacji transformatorowych SN/nN Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
i
składowiska odpadów w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4”
składam/y następujące oświadczenia:

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
PZP. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy
PZP.
…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy PZP(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane.: Zmiana sposobu
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Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP
podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………
……………………………….(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 4- Wzór wykazu robót budowlanych (dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona)
Zamawiający:
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Berka Joselewicza1, 07-410 Ostrołęka.
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
( składane na wezwanie Zamawiającego)
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zmiana sposobu przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej stacji transformatorowych SN/nN Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
i składowiska odpadów w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4” w imieniu *
LP.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonałem(liśmy) następujące roboty budowlane:
budowa sieci elektrycznej SN
Nazwa, rodzaj, zakres,
wartość wykonanych
Lp robót budowlanychbudowa sieci
elektrycznej SN.

1.

2.

Miejsce
Data
wykonania Nazwa i adres Nazwa i adres
wykonania robót robót budowlanych podmiotu, na Wykonawcy**
budowlanych
rzecz którego
rozpoczę zakończe roboty zostały
cie m-c i nie m-c i wykonane
rok
rok

3.

4.

5.

6.

7.

UWAGA:
* W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich
wykonawców;
** należy wpisać nazwę(firmę) i adres Wykonawcy/lub tego z Wykonawców składających ofertę wspólną,
który wykonał robotę budowlaną lub nazwę(firmę), adres podmiotu trzeciego, w przypadku gdy
Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów.
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

Podpisano:……………………………………………………………………..
(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 5 - Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
(dla Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona)
Zamawiający:
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
ul. Berka Joselewicza1
07-410 Ostrołęka.

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zmiana sposobu przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej stacji transformatorowych SN/nN Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
i składowiska odpadów w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4” w imieniu *
LP.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczam, że dysponuję lub będę dysponował n/w osobami, które skieruję do realizacji zamówienia:

Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe,
uprawnienia
Funkcja
w (wpisać
numer
realizacji
uprawnień, datę
zamówienia ich
wydania,
zakres uprawnień,
nazwę
organu,
który je wydał

Doświadczenie
(potwierdzając
e
warunek
SIWZ w tym
zakresie)

Informacja
o podstawie
dysponowania
wykazaną
osobą **

UWAGA:
*W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich
Wykonawców;
** W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów należy złożyć dowód, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
Za dowód zamawiający uzna w szczególności pisemne zobowiązanie takiego podmiotu do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

Podpisano:
...........................................................................
podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
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Załącznik Nr 6 -Wzór oświadczenia o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej
(składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert ,o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp)
Zamawiający :
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Berka Joselewicza1, 07-410 Ostrołęka.

OŚWIADCZENIE
O przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1
pkt 23 ustawy PZP
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zmiana sposobu przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej stacji transformatorowych SN/nN Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
i
składowiska odpadów w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4” w imieniu *
LP.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczam, że:

□
Należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
z następującymi uczestnikami postępowania ( należy podać ich nazwy i adresy siedzib) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
□ Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z innymi
uczestnikami postepowania.*
* zaznaczyć odpowiednie
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

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

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

…………………………………………
podpis)

UWAGA:
1. Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamówienia;
2.
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Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.
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CZĘŚĆ II: OGÓLNE WARUNKI UMOWY

§1
Podstawa zawarcia umowy i załączniki
1.

2.

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania – zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;
2) Wyjaśnienia Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

§2
Przedmiot umowy
1.

2.
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Przedmiotem niniejszej umowy jest:
1) wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego p.n.: „Zmiana sposobu
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej stacji transformatorowych SN/nN Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów i składowiska odpadów w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4” na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) obejmujących w szczególności:
a) budowę przyłącza kablowego dla stacji transformatorowej SN/nN Nr 10A2231 O-ka
Segregacja odpadów;
b) budowę przyłącza kablowego dla stacji transformatorowej SN/nN Nr 10A33C0003 O-ka
Segregacja śmieci oraz elektrowni biogazowej,
c) dostosowanie układu pomiarowego w stacji transformatorowej SN/nN Nr 10A2231 O-ka
Segregacja odpadów do zmienionego sposobu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej”.
d) dostosowanie układu pomiarowego oraz układu automatyki zabezpieczeniowej w stacji
transformatorowej SN/nN Nr 10A33C0003 O-ka Segregacja śmieci oraz elektrowni
biogazowej do zmienionego sposobu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej;
e) rozbiórka przyłącza napowietrzno- kablowego średniego napięcia, po wykonaniu zakresu
robót, o którym mowa w lit a-d niniejszego punktu;
f) przygotowanie dokumentacji i pomiarów zgodnie z warunkami technicznymi PGE
Dystrybucja S.A. koniecznych do odbioru przedmiotu zamówienia.
2) Likwidacja słupa oświetleniowego na terenie siedziby Ostrołęckiego TBS , ul. Berka
Joselewicza 1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ i oferta przetargowa Wykonawcy. Roboty muszą być
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową
warunkach.
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3.

Wykonanie rozbiórki sieci napowietrznej może nastąpić po wykonaniu sieci elektroenergetycznej
kablowej SN- 15kV i złącza kablowego SN- 15kV w rejonie ul Turskiego przez PGE Dystrybucja S.A.

§3
Termin realizacji
1.
2.
3.
4.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie: do dnia ……………… r.
Przez wykonanie przedmiotu umowy należy rozumieć całkowite zakończenie robót oraz ich odbiór
końcowy.
Wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie robót Zamawiającemu.
Odbiór końcowy robót będzie dokonany po ich zgłoszeniu w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia
Zamawiającemu.

§4
Obowiązki Zamawiającego
1.
2.
3.
4.

Przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Przekazanie jednego kompletu dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy z decyzją
o pozwoleniu na rozbiórkę przyłącza napowietrzno – kablowego oraz zgłoszenia robót.
Zapewnienie dostępu do wody i energii elektrycznej.
Powołanie Komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru końcowego robót i wydania protokołu
odbioru.
§5
Obowiązki Wykonawcy

1.
2.

3.

4.

5.

40

Wykonawca ma obowiązek rozpocząć roboty w terminie do 5 dni roboczych od daty protokolarnego
przekazania placu budowy.
Wykonawca ma obowiązek przekazać w terminie na 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót
oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i przekazanie uwierzytelnionej kopii
uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Budowlanej.
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren budowy z zachowaniem najwyższej staranności
i uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie
umożliwiającym komunikację, zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu i porządku na terenie
budowy.
Z chwilą przekazania przez Zamawiającego terenu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania, uchybienia i zaniechania własne
(jak i za działania, zaniechania podwykonawców), za bezpieczeństwo na terenie budowy oraz za szkody
powstałe w trakcie realizacji umowy i ich naprawienia, powstałe z winy Wykonawcy. Wykonawca
zobowiązuje się do ochrony przekazanego mienia Zamawiającego (ochrona przed uszkodzeniem lub
kradzieżą), znajdującego się na terenie budowy lub działaniem osób trzecich.
Wykonawca ma obowiązek zainstalowania na własny koszt dla potrzeb budowy podliczników zużycia
wody i energii elektrycznej, oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Wykonawca ma obowiązek opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami
zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U, nr 120, poz.1126). .
Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegające zakryciu, bądź zanikające. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego
będzie zobowiązany na własny koszt odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.
Wykonawca ma obowiązek informować w formie pisemnej Zamawiającego , o każdym zdarzeniu
mającym wpływ na termin lub zakres realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w
terminie 3 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia.
Wykonawca ma obowiązek wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa, dokumentacją projektową, (z uwzględnieniem wymagań określonych w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót), obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej.
Wykonawca ma obowiązek oddania wykonanych robót budowlanych oraz usunięcia ich wad
stwierdzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i
gwarancji jakości, za wynagrodzenie ustalone w oparciu o postanowienia niniejszej umowy.
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektu.
Przed wbudowaniem materiałów, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu certyfikat na znak
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami
dotyczącymi danego wyrobu.
W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo
wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości.
Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie
obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany.
Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odpady budowlane na własny koszt .
Jako wytwarzający odpady budowlane Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów
prawnych wynikających z następujących ustaw:
a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz.799 z późn.
zm.),
b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.)
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

16. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia obiektu do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w
czynnościach odbioru i usunięcia wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego.
17. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia z udziałem przedstawicieli Zamawiającego prób
technicznych dostarczonych przez siebie urządzeń i wykonanych instalacji, przeszkolenie personelu
w zakresie obsługi urządzeń oraz uzyskanie zaświadczeń, pozwoleń właściwych władz warunkujących
użytkowanie przedmiotu umowy.
18. Wykonawca ma obowiązek uporządkowania terenu po zakończeniu budowy i przekazania go
Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru końcowego.
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§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1.

2.

3.
4.

Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §2 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości netto ……………………… PLN, (słownie złotych: ………. PLN ), plus 23 % podatek
VAT ……………….. PLN (słownie złotych: ………………… PLN ), co łącznie stanowi cenę brutto …………….
PLN (słownie złotych: ………………………PLN) w tym:
1) zmiana sposobu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej stacji transformatorowych SN/nN
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów i składowiska odpadów w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4
w wysokości netto ……………………… PLN, (słownie złotych: ………. PLN ), plus 23 % podatek VAT
……………….. PLN (słownie złotych: ………………… PLN ), co stanowi cenę brutto ……………. PLN
(słownie złotych: ………………………PLN,
2) Likwidacja słupa oświetleniowego na terenie siedziby Ostrołęckiego TBS , ul. Berka Joselewicza
1 w wysokości netto ……………………… PLN, (słownie złotych: ………. PLN ), plus 23 % podatek
VAT ……………….. PLN (słownie złotych: ………………… PLN ), co stanowi cenę brutto …………….
PLN (słownie złotych: ………………………PLN.
Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
ryczałtowego określonego w ust.1.
Faktury za wykonane roboty należy wystawić oddzielnie dla robót wymienionych w §6 ust.1 pkt1) i
§6 ust.1 pkt 2).
W przypadku rezygnacji z likwidacji słupa oświetleniowego wynagrodzenie Wykonawcy o którym
mowa w ust.1 zostanie zmniejszone do wysokości w §6 ust.1 pkt1)

§7
Rozliczenie robót i warunki płatności
1.
2.

3.
4.
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Strony ustalają następujący sposób regulowania należności: jednorazowo po zakończeniu i odbiorze
końcowym robót na podstawie wystawionej faktury Vat.
Podstawą do wystawienia faktury końcowej i jej zapłaty jest protokół odbioru końcowego podpisany
przez Strony umowy po wykonaniu końcowych pomiarów, uruchomieniu instalacji oraz dostarczeniu
dokumentacji powykonawczej łącznie z instrukcją współpracy ruchowej.
Płatność będzie dokonana w złotych polskich (PLN), przelewem na rachunek bankowy wskazany na
fakturze VAT.
Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Za datę zapłaty
uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
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5.

Do faktury końcowej , o której mowa w ust.2, Wykonawca przedłoży dokumenty Podwykonawców o
zapłacie ich wynagrodzenia w całości, oraz o 100 % zwrocie podwykonawcom zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający ma prawo wstrzymać należne płatności wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy do czasu usunięcia przez Wykonawcę
nieprawidłowości.
7. W przypadku wykonania części robót budowlanych będących przedmiotem umowy przez
Podwykonawców, zapłata należności za wykonane roboty będzie następować zgodnie z treścią
ustępów poniżej.
8. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania
zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów
określonych tą umową.
9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Wykonawca w ciągu 5
dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przejściowej lub końcowej,
przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię faktury (oryginał do wglądu Zamawiającemu)
wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z dowodem zapłaty.
10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w
ust.9, odpowiednio kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
pomniejszana o sumę kwot wynikającą z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
11. Zamawiający, na pisemne żądanie Podwykonawcy, dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się
Wykonawcy (po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do przedstawienia
dowodów zapłaty) od obowiązku zapłaty za roboty budowlane, dostawy lub usługi, odpowiednio
przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Bezpośrednia zapłata Podwykonawcy
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy i zostanie uiszczona w polskich złotych (PLN).
12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni
od dnia doręczenia wezwania do przedstawienia dowodów zapłaty.
13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.12, w terminie wskazanym przez zamawiającego,
zamawiający może:
a)

nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b)

złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do
wysokości należytej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c)

dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
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15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w ust.11, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego
wykonawcy.
16. Rzeczy nabyte przez Wykonawcę, Podwykonawcę w ramach części, za którą wypłacono już
wynagrodzenie, lub które zostały wbudowane i stały się częściami składowymi stanowią własność
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności
w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowiących własność Zamawiającego.
17. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z Umową lub obowiązującymi
przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz
otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu
zapłaty.
18. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej Wykonawca ma prawo dochodzić
odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami.
19. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane
z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.
§8
Rozliczenie robót zamiennych, dodatkowych
1.

2.

3.

4.

Jeżeli roboty dodatkowe/ zamienne odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, będzie stosowana do wyliczenia wysokości
wynagrodzenia za te roboty.
Jeżeli roboty dodatkowe/zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację szczegółową ceny
jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych
przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, a dla materiałów, sprzętu i transportu, dla których
ceny nie zostały określone w kosztorysie ofertowym – cen nie wyższych od średnich cen
materiałów, sprzętu i transportu, opublikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w
którym kalkulacja jest sporządzona oraz nakładów rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robót
dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR według innych ogólnie stosowanych katalogów
lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na
własnych wyliczeniach opartych o składniki cenotwórcze wskazane w ust.2.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą za roboty
dodatkowe, przed rozpoczęciem wykonywania tych robót.
§9
Personel Wykonawcy

1.

2.
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Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.
Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności techniczne i zawodowe wymagane do realizacji robót
budowlanych będących przedmiotem Umowy.
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3.

Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w
zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawca powoływał się
składając
Ofertę
celem
wykazania
spełniania
warunków
udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie
………………….. (w zakresie robót budowlanych, do realizacji których te zdolności są wymagane). W
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę
wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
5. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową osobę wskazana w ofercie Wykonawcy.
Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiającego.
6. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby, o której mowa
w ust.3 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami
którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku
kierownika budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych
od
Wykonawcy.
7. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust.3, nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.
8. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innej osoby niż wskazana w
Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy
Wykonawcy.
9. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ………………………, uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, nr uprawnień
……………………. z dnia …………………………, telefon służbowy…………
Osoba wskazana wyżej, będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
Budowlane. Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji umowy, tj. od dnia rozpoczęcia robót do
dnia zakończenia odbioru końcowego, kierownik budowy kierował budową i przebywał na terenie
budowy w dni robocze co najmniej 8 godzin, a w razie wynikłych potrzeb, również w tym czasie.
10. Wykonawca i osoby działające w jego imieniu zobowiązane są współpracować z Nadzorem
inwestorskim oraz stosować się do jego poleceń i instrukcji dotyczących wykonywanych robót, jeżeli są
one zgodne z prawem.
11. Zamawiający i Nadzór inwestorski ma prawo wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust. 7, w
przypadku nienależytego wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków.
12. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności:
- roboty instalacyjne elektryczne o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który
brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy
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13.

14.

15.

16.

określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.
Powyższy wymóg nie dotyczy osób odnośnie których Wykonawca wykaże, że w/w czynności nie będą
w
żadnym
zakresie
wykonywane
pod
kierownictwem
oraz
w
miejscu
i czasie wyznaczonym przez wykonawcę oraz nie ma on zastosowania do kierownika budowy.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 12. czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących
wskazane w pkt 12 czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. oświadczenie Wykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że ujęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu Wykonawcy.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 12 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku
zapłaty
przez
Wykonawcę
kary
umownej
w
wysokości
określonej
w § 15 ust.1 pkt 11 niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia
przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w pkt 12 czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 10
Zasady odbioru robót
1.

2.
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Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót:
1) odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz odbiory instalacji,
2) odbiór końcowy,
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty
budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
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3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Wszystkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w terminie
3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu
o tym fakcie Zamawiającego.
Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest
zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę.
Odbiór końcowy, z przekazaniem obiektu do eksploatacji będzie przeprowadzony po zakończeniu
wszystkich prac stanowiących przedmiot umowy oraz pełnego wykonania przez Wykonawcę jego
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
Odbiór końcowy dokonany zostanie w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy
pisemnego zawiadomienia i potwierdzeniu w Dzienniku budowy przez Zamawiającego zakończenia
robót i gotowości ich do odbioru.
Odbioru końcowego dokonuje z udziałem przedstawicieli Wykonawcy powołana przez Zamawiającego
komisja odbioru z czego sporządzony zostaje protokół końcowy odbioru.
Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu,
(najpóźniej w dniu zawiadomienia o gotowości do odbioru) , wszystkie dokumenty pozwalające na
ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:
1) dziennik budowy oryginał,
2) dokumentację powykonawczą w 2egz.,
3) instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń,
4) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,
5) protokoły badań materiałów i urządzeń,
6) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu
zamówienia,
7) dokumenty wynikające z art.57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
8) inne nie wymienione w pkt.1-9 dokumenty wynikające z odrębnych przepisów.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki nadające
się do usunięcia, Zamawiający wstrzyma odbiór i wyznaczy termin ich usunięcia. Po usunięciu przez
Wykonawcę wad i usterek, czynności odbioru końcowego zostaną zakończone podpisaniem protokołu
odbioru końcowego.
Jeżeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie
przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może dokonać odbioru, obniżając
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej przedmiotu
umowy.
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania napraw, usunięcia wad i usterek lub
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność. Powstałe z w/w tytułów
koszty ponosi Wykonawca niezależnie od naliczenia kar umownych. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia
wad, ich charakteru oraz przyczyn ich powstania, niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub
ekspertyz, Zamawiający może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.
Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wątpliwości robót, Zamawiający zwraca
udokumentowane koszty ich przeprowadzenia.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole, Zamawiający, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca obowiązany jest być obecny przy odbiorach, o których mowa w niniejszym paragrafie,
osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy
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lub pełnomocnika lub kierownika budowy nie wstrzymuje czynności odbioru i daje prawo
Zamawiającemu podpisania jednostronnych protokołów odbioru. Wykonawca traci w tym wypadku
prawo zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbiorów i w pełni akceptuje
ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 11

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Uprawnienia z tytułu rękojmi
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 5 lat na wykonane roboty będące przedmiotem
umowy liczony od daty odbioru końcowego.
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek, wad i niedoróbek
stwierdzonych w okresie rękojmi.
Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, a w
przypadku wad – w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym
w ust.1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W
takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty
będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Jeżeli usunięcie wady przekracza wartość
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się pokryć różnicę wartości.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z
tym kosztów.
Na 2 miesiące przed terminem upływu okresu rękojmi Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzi
przegląd przedmiotu umowy. Usunięcie stwierdzonych wad winno nastąpić do końca okresu rekojmi.
Zamawiający, zgodnie z treścią art.579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia
z tytułu rękojmi za wady.
§ 12
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.

2.
3.
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Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o
którym mowa w § 6
niniejszej umowy, tj. ……………………..
PLN (słownie:
…………………………………………….. PLN).
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust.1 kwotę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formie ……………………………………………….
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach
i wysokościach jak niżej:
1) 70% wartości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,
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2)
4.

5.

6.

30% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało
moc wiążącą w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi za wady. Wykonawca jest
zobowiązany
do
niezwłocznego
informowania
Zamawiającego
o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą
zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się własnością
Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń
z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.
Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 3 Wykonawca
zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.

§ 13
Ubezpieczenie
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w
wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane
błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac
objętych przedmiotem Umowy.
§ 14
Kary umowne
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia
robót, określonego w §3 ust.1 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7
ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1
umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie
wad,
3) za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w
okresie rękojmi, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy, za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany oraz za zawarcie każdej umowy o podwykonawstwo
bez uprzedniej akceptacji jej postanowień przez Zamawiającego w wysokości 2% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy,
5) za nieprzedłożenie potwierdzonego za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 6 ust.1 umowy,
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6)

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

za realizację umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawców w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy,
7) za naruszenie jakichkolwiek postanowień umowy (w szczególności w zakresie zobowiązania do
usuwania odpadów czy w zakresie zobowiązania do zapłaty za wykorzystane media) w wysokości
0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy, za każde naruszenie,
8) za uchybienie obowiązkom, o których mowa w § 11 ust.12 niniejszej umowy – 2 800,00 zł za każdy
rozpoczęty miesiąc zatrudniania danego pracownika na podstawie innej niż stosunek pracy – w
okresie obowiązywania niniejszej umowy,
9) za nieuzasadnioną nieobecność kierownika budowy na budowie – 100,00 zł za każdy dzień
nieobecności,
10) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w §7 ust.1 umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy.
Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, o których mowa w § 18 ust. 3
niniejszej umowy.
Zwłoka w zapłacie faktury – odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie niniejszej
umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy.
Za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie
rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust.1 pkt.3, Zamawiający potrąci kary z kwoty zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych
obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy, z wszystkich tytułów
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust.1
umowy.

§ 15
Odstąpienie od umowy
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadkach określonych
w kodeksie cywilnym, a także w szczególności gdy:
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie określonym
w § 3 ust.1 umowy oraz pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do rozpoczęcia
robót,
2) w przypadku dłuższej niż 7 dniowej ciągłej nieobecności kierownika budowy na budowie,
3) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo
wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,
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4)

2.

3.

Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, a okres opóźnienia z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jest na tyle duży, że według oceny Zamawiającego nie
jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał zakończyć roboty w określonym niniejszą umową
terminie.
5) w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie
majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.
Zamawiający może odstąpić od umowy, w sytuacji wielokrotnego (więcej niż dwukrotnie)
dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub konieczność
dokonania bezpośrednich zapłat Podwykonawcy na kwotę większą niż 5% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w §7 ust.1 umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez
Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy
nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zmawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada. Odbioru robót przerwanych dokonuje z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i
Nadzoru inwestorskiego powołana przez Zamawiającego komisja odbioru.
4) rozliczenie robót nastąpi na podstawie komisyjnego obmiaru robót wykonanych oraz
sporządzonych przez Wykonawcę na ich podstawie kosztorysów powykonawczych - przy
zastosowaniu cen jednostkowych robót użytych w kosztorysie ofertowym.
5) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na
ocenę prawidłowego wykonania robót przerwanych.
6) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i
Nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku oraz
zestawienie wartości wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia. Podpisany przez obie
strony protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcę.
7) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy
urządzenie zaplecza przez niego dostarczone.

§ 16
Zmiany w umowie
1. Zamawiający przewidział możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany:
1) Zmiany umowy w zakresie terminu realizacji (przedłużenie terminu) – dopuszcza się możliwość
przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie
zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, przy czym będą to przyczyny niezależne od
Wykonawcy, wynikające z:
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a)

podjęcia
działań
zmierzających
do
ograniczenia
skutków
zdarzenia
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było
przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu konieczności ludzi;

b)

okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne,
archeologiczne, geologiczne, hydrotechniczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające
lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy (fakt ten musi mieć
odzwierciedlenie w dzienniku budowy );

c)

wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe
wykonywanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych
dokumentacją projektową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi
zostać zgłoszony Zamawiającemu ,

d)

Wszelkie opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być odnotowane w dzienniku budowy
oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami konieczności podpisanymi przez
kierownika budowy i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. W
przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień, strony w aneksie do umowy
ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji
robót budowlanych w odniesieniu do przesłanek, o których mowa powyżej, równy będzie
okresowi przerwy lub przestoju.

2)

zmiany wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych
przedmiotem Umowy. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, strony dokonają odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zapłacono.
3) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;
4) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez wykonawcę;
2. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę
zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin wykonania
umowy.
3. W razie wątpliwości, Strony przyjmują, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych teleadresowych,
2) danych rejestrowych,
4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oprócz wyjątków określonych
niniejszą umową.

§ 18
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Podwykonawstwo
1.
2.

Wykonawca wykona siłami własnymi roboty elektryczne.
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:
……………………………………………………- wskazać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców …………..
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy.
Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna określać w szczególności:
a) zakres robót zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
b) termin wykonania powierzonego zakresu robót,
c) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych,
d) postanowienia dotyczące wymogów wynikających z art. 29 ust.3a ustawy PZP
w zakresie określonym niniejszą umową uwzględniające zatrudnienie osób wykonujących
wskazane czynności na podstawie stosunku pracy wraz z rozwiązaniami umożliwiającymi
Wykonawcy udowodnienie Zamawiającemu realizacji w/w obowiązku,
e) kwotę wynagrodzenia za roboty,
f) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy
niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiającego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu - na jego
żądanie
dokumenty,
oświadczenia
i
wyjaśnienia
dotyczące
realizacji
Umowy
o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy
lub
Podwykonawcy
za
wykonanie
przedmiotu
Umowy
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) dotyczących tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez potrącenia
z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.
c) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
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10. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może
nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu, zawierającego wszelkie dane dotyczące Podwykonawcy
oraz zakres powierzonych prac oraz wynagrodzenie Podwykonawcy, przez Zamawiającego, a
przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiającego.
11. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu
projektu nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się
dzień wpływu projektu umowy do Zamawiającego.
12. Zamawiający zgłosi w terminie 7 dni od daty otrzymania w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu
Umowy
o
podwykonawstwo,
której
przedmiotem
są
roboty
budowlane,
w szczególności w następujących przypadkach:

13.

14.

15.

16.

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w
ust.5;
b) zamieszczenia w projekcie postanowień określonych w ust. 9;
c) gdy
termin
realizacji
robót
budowlanych
określonych
projektem
Umowy
o podwykonawstwo jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót.
W
przypadku
zgłoszenia
przez
Zamawiającego
zastrzeżeń
do
projektu
Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym
w ust.12, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia
zmienionego projektu Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia
Zamawiającego.
Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej
sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w
terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadku nie uwzględnienia uwag Zamawiającego.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedłoży
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy,
w
terminie
7
dni
od
dnia
jej
zawarcia,
z
wyłączeniem
Umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6
ust. 1 umowy,
przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł (brutto).
Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

17. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny.

§ 19
Nadzór nad realizacją umowy
1.
2.
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§ 20
Sprawy nieuregulowane
1.
2.

3.

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz podmiotów
trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1
egz. egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:
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WYKONAWCA:
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CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przedsięwzięcia
inwestycyjnego p. n. : „Zmiana sposobu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej stacji
transformatorowych SN/nN Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów i składowiska odpadów
w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4” polegających na:
a) budowie przyłącza kablowego dla stacji stacji transformatorowej SN/nN Nr 10A2231 O-ka
Segregacja odpadów;
b) budowie przyłącza kablowego dla stacji transformatorowej SN/nN Nr 10A33C0003 O-ka
Segregacja śmieci oraz elektrowni biogazowej,
c) dostosowanie układu pomiarowego w stacji transformatorowej SN/nN Nr 10A2231 O-ka
Segregacja odpadów do zmienionego sposobu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej”.
d) dostosowanie układu pomiarowego oraz układu automatyki zabezpieczeniowej w stacji
transformatorowej SN/nN Nr 10A33C0003 O-ka Segregacja śmieci oraz elektrowni biogazowej
do zmienionego sposobu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej;
e) Likwidacja słupa oświetleniowego na terenie siedziby Ostrołęckiego TBS przy ul. B. Joselewicza
1
f)

rozbiórka przyłącza napowietrzno- kablowego średniego napięcia. Wykonanie rozbiórki sieci
napowietrznej może nastąpić po wykonaniu sieci elektroenergetycznej kablowej SN- 15kV i
złącza kablowego SN- 15kV w rejonie ul Turskiego przez PGE Dystrybucja S.A.

g) wywóz i zagospodarowanie odpadów powstałych z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi
przepisami a w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 992 z późn. zm),
h) przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentów koniecznych przekazania instalacji
do eksploatacji zgodnie z warunkami technicznymi PGE Dystrybucja S.A..

II.

Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa i STWiORB będące integralną
częścią niniejszej SIWZ, wg poniższego zestawienia:
1) Projekty budowlane:
a) Projekt budowlany „ Budowa przyłącza kablowego dla stacji transformatorowej SN/nN
Nr 10A33C0003 O-ka Segregacja śmieci oraz elektrowni biogazowej ” – załącznik do
zgłoszenia budowy z dnia 31.08.2018 r. ;
b) Projekt budowlany „Budowa przyłącza kablowego dla stacji transformatorowej SN/nN Nr
10A2231 O-ka Segregacja odpadów” załącznik do zgłoszenia budowy z dnia 31.08.2018 r.
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c) Projekt budowlany „ Rozbiórka przyłącza napowietrzno – kablowego średniego napięcia
– załącznik do decyzji Nr WAB.6741.14.2018 z dnia 2.10.2018 r. o zatwierdzeniu
projektu rozbiórki i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę.
d) SPTWiOR. E-01. Roboty instalacyjne elektryczne przy budowie przyłączy średniego
napięcia
2) Projekty wykonawcze:
a) Projekt wykonawczy „Dostosowanie układu pomiarowego oraz układu automatyki
zabezpieczeniowej w stacji transformatorowej SN/nN Nr 10A33C0003 O-ka Segregacja
śmieci oraz elektrowni biogazowej do zmienionego sposobu przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej”.
b) Projekt wykonawczy „Dostosowanie układu pomiarowego oraz układu automatyki
zabezpieczeniowej w stacji transformatorowej SN/nN Nr 10A2231 O-ka Segregacja
odpadów do zmienionego sposobu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej”.

III.

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie poniższych czynności (nie objętych
opracowaną dokumentacją projektową budowlaną i wykonawczą).
1) Opracowanie projektu organizacji ruchu we własnym zakresie i na swój koszt,
2) Wykonanie zabezpieczenia wykonywanego wykopu na podstawie opracowanego
projektu zabezpieczenia,
3) Wywóz i zagospodarowanie materiałów porozbiórkowych z rozbiórki
napowietrzno - kablowego średniego napięcia .

przyłącza

4) Opracowanie instrukcji współpracy ruchowej i jej uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
5) Przekazania instalacji do eksploatacji zgodnie z warunkami PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Oddział Warszawa.

IV.

UWAGA: Zamawiający załącza przedmiary robót w celach pomocniczych ułatwiających
wykonawcy ustalenie ceny ofertowej na przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega,
iż przedmiary robót zostały załączone wyłącznie w celach pomocniczych do ustalenia ceny
oferty i nie stanowią dla wykonawcy podstawy do określenia ceny oferty na przedmiot
zamówienia.

Podstawą do określenia ceny oferty na przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa budowlana
i wykonawcza, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz wniesione przez Zamawiającego
uzupełnienia do opisu przedmiotu zamówienia nie objęte opracowaną dokumentacją projektową
budowlaną i wykonawczą. W cenie oferty należy uwzględnić cenę odzysku materiałów z rozbiórki linii
napowietrznej.
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UWAGA: W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na
nieruchomościach na których będą wykonywane roboty.
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