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Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na internetowej stronie
Zamawiającego www.imn.legnica.pl

I.

ZAMAWIAJĄCY
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy
Adres: ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica
NIP: 631-020-07-71
Regon: 000027542-00033

II.

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy SIWZ oznaczone jest znakiem: TM/02/2018
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane
oznaczenie.

III.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r. poz. 2164 z poź. zm.).
2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa
Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa powyżej.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie
zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (Art. 24aa ustawy Pzp)

IV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia Wykonanie robót budowlanych w Stacji Elektrycznej OPT-14
2. CPV: 45000000-7-Roboty budowlane, 45442100-8-Roboty malarskie
3. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zakresu zamówienia:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Stacji Elektrycznej OPT-14 według
Przedmiaru oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki nr 7 i 8
do niniejszej SIWZ.
3.2 Miejsce realizacji: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica
(teren HM Legnica).
3.3 Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają:
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a)

wzór umowy – załącznik nr 6,

b) przedmiar robót – załącznik nr 7,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 8.
Ww. dokumenty stanowią załączniki do SIWZ i są jej integralną częścią.
3.4 Zamawiający zapewnia i zaleca możliwość zapoznania się z miejscem i warunkami realizacji
zamówienia przed złożeniem oferty. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na obiekcie na
dzień 11 września 2018r. o godz. 10.00, po wcześniejszej awizacji e-mailowej na adres
Arkadiusz.Kindra@imn.legnica.pl
3.5 Wizja lokalna Wykonawcy na obiekcie oraz przedmiar robót mają charakter pomocniczy. W celu
prawidłowej wyceny, do sporządzenia oferty, zaleca się, aby Wykonawca sprawdził zgodność zakresu
robót ujętych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym.
3.6 Wykonawca, po podpisaniu umowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które
będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia, celem wystawienia przepustek.
3.7 Wykonawca będzie realizował etapy wyszczególnione w przedmiarze robót kolejno, po jednym na raz
i w uzgodnieniu z Głównym Specjalistą ds. Techniki, Rozwoju i Inwestycji.
3.8 Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie
realizacji zamówienia:


montażu instalacji i urządzeń sanitarnych lub elektrycznych,



wykonania i montażu zbrojenia,



wszelkich prac ogólnobudowlanych takich jak murowanie, tynkowanie, malowanie, układanie glazury
etc. z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz czynności w zakresie nadzoru nad
pracami i pracownikami.

3.9 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.8 czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do
a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania złożenia wyjaśnień w przypadku wystąpienia wątpliwości w zakresie spełniania w/w
wymogów,
c) przeprowadzania

kontroli

na

miejscu

wykonywania

świadczenia,

stanowiącego

przedmiot

zamówienia.
3.10

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 lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
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oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;



poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
1

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania;


zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;



poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3.11

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.8 czynności zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych
warunkach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym
przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.8 czynności.
3.12

W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Wykaz osób (Załącznik nr 9 do

SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
3.13

Okres zatrudnienia przez Wykonawcę osób realizujących umowę na podstawie umowy o pracę

winien obejmować cały okres realizacji zamówienia.

1

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
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3.14

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę,

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

V.

INFORMACJA

O

DOPUSZCZENIU

MOŻLIWOŚCI

SKŁADANIA

OFERT:

WARIANTOWYCH, CZEŚCIOWYCH, RÓWNOWAŻNYCH ORAZ O PRZEWIDYWANYCH
PRZEZ

ZAMAWIAJĄCEGO

AUKCJI

ELEKTRONICZNEJ

I

ZAMÓWIEŃ

PODLEGAJĄCYCH POWTÓRZENIU LUB NA DODATKOWE DOSTAWY
1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

4.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podlegających na powtórzeniu, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, o wartości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia.
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w
przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną
zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia zamówień podobnych zostanie
ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia
podstawowego.

6.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

VI.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

I ETAP 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
II ETAP 60 dni kalendarzowych od udostępnienia frontu robót dla ETAPU II określonego w SIWZ.

VII.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:
1) nie podlegają wykluczeniu (PKT. VIII SIWZ) oraz
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:

 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków, których spełnienie wykonawca
zobowiązany jest wykazać;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
 posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 80.000,00 zł.
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c) zdolności technicznej lub zawodowej:
 wykaz robót wykonanych lub w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych co najmniej
jednej roboty budowlanej na kwotę co najmniej 50.000,00 zł brutto (za jedną robotę),
dotyczących robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie,
modernizacji obiektów budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – Załącznik nr 5 do
SIWZ.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego świadczone były usługi wymienione
w Wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających ich
należyte wykonanie.
B. W PRZYPADKU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
2) Działających w formie spółki cywilnej, Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust.
11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako
wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.
3) Warunki, o których mowa w rozdz. VII. A. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione jeżeli każdy z warunków
spełnia co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.
4) Oświadczenie, dotyczące podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdz. VIII niniejszej SIWZ, składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) Zamawiający, w stosownych sytuacjach, zażąda od każdego z Wykonawców przedstawienia w
odniesieniu do każdego z nich dokumentów wymienionych w rozdziale IX.C.1a.SIWZ ppkt 1 tabeli.
6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą występującym
jako pełnomocnik pozostałych (liderem).
7) W przypadku wyboru ich oferty Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8) Ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
9) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do każdego z Wykonawców.
C. W PRZYPADKU WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
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1) Jeżeli wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w Ofercie w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zasoby, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 ustawy
Pzp.

VIII.

PODSTAWY WYKLUCZENIA

A. Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKLUCZA SIĘ (ART. 24 UST.1 PKT. 12 – 23):
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218– 221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn.
zm.)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania

pracy

cudzoziemcom

przebywającym

wbrew

przepisom

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt
13;
15) wykonawcę,

wobec

którego

wydano

prawomocny

wyrok

sądu

lub

ostateczną

decyzję

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
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17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
B. DODATKOWO W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, ZGODNIE ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP,
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYKLUCZENIE WYKONAWCY:
1)

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i
1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2)

który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;
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4)

który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy co doprowadziło do rozwiązania umowy
lub zasądzenia odszkodowania;

C. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu.
D. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.
E. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

IX.

WYKAZ

OŚWIADCZEŃ

LUB

DOKUMENTÓW

POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIANIE

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
A.

DO OFERTY WYKONAWCA DOŁĄCZA AKTULANE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT:

1. Oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Wykonawca składa oświadczenie
zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki
udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa pkt. 1 dotyczące tych podmiotów.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, dotyczące tych podwykonawców.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa
w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
B. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY PRZEKAZYWANE W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA
NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT
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1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o których mowa w rozdziale XIV pkt.5 SIWZ, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej. Formę pisemną można poprzedzić przesyłając
oświadczenie

na

fax

76 850

55

00

lub

e-mailem

na

adres:

przetargi@imn.legnica.pl

.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
C. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY PRZEKAZYWANE PRZEZ WYNONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA
ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) O których mowa w art. 25 ust.1. pkt. 3 ustawy Pzp, potwierdzających brak podstaw wykluczenia
(dotyczących Wykonawcy i podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 22 a PZP):
1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

b) o których mowa w art. 25 ust.1. pkt. 1 ustawy Pzp, potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu (dotyczących Wykonawcy i podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 22 a PZP):
1) kopię dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej
80.000,00 zł
2) wykaz robót wykonanych lub w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych co najmniej
jednej roboty budowlanej na kwotę co najmniej 50.000,00 zł brutto (za jedną robotę), dotyczących
robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji obiektów
budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
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którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert – Załącznik nr 5 do SIWZ.
c) o których mowa w art. 25 ust.1. pkt. 2 ustawy PZP, potwierdzających spełnienie przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

D. INNE INFORMACJE, W TYM FORMALNE DOTYCZACE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ
1. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane
są w oryginale.
2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego lub podwykonawca, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.
4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące Wykonawcy (o ile są one aktualne) lub może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takich przypadkach
Wykonawca zobligowany jest do podania Zamawiającemu, odpowiednio:


sygnatury postępowania przeprowadzonego wcześniej przez Zamawiającego, w którym wymagane
dokumenty lub oświadczenia się znajdują;



internetowych adresów ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający może
samodzielnie pobrać wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i samodzielnie pobranych przez Zamawiającego dokumentów z ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych.
6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń
lub dokumentów.
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IX.A. niniejszej SIWZ, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych
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dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
8. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
kwoty będą wyrażane w walucie obcej, zostaną one przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w
stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. IX.C. 1a). SIWZ:
a) ppkt 1 tabeli – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6, 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. Dokumenty muszą być wystawione w terminach
określonych w pkt. 9
11. Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdziale IX.C. 1a)
SIWZ ppkt 1 tabeli, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 22a Pzp.
12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020.

X.

INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania
Zamawiający

i

Wykonawcy

przekazują

drogą

elektroniczną

na

adres

Zamawiającego:

przetargi@imn.legnica.pl za wyjątkiem oferty, umowy, pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów
wymienionych w rozdziale IX niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna.
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2. Wybrany przez Zamawiającego sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji nie wyklucza możliwości porozumiewania się w formie pisemnej i faksem (nr fax 76 850 55 01).
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ.
4. Po otwarciu ofert Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, drogą
elektroniczną lub faksem, odpowiednio na adres e-mail lub nr faksu podany w ofercie.
5. Jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej będą przekazywane drogą elektroniczną lub faksem, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema,
że pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w
ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ przesyłając wniosek w
formie pliku pdf oraz doc (łącznie) na adres Zamawiającego: przetargi@imn.legnica.pl.
8. Zamawiający wyjaśni treść SIWZ na zasadach i w terminach określonych w art. 38 ustawy Pzp, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Treść wszystkich pytań i udzielonych odpowiedzi, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający:
 przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ,


zamieści na stronie internetowej www.imn.legnica.pl

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej
www.imn.legnica.pl
11. Zamawiający

przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny

będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Arkadiusz Kindra

W sprawach wizji lokalnej oraz w sprawach Arkadiusz.Kindra@imn.legnica.pl
dotyczących przedmiotu zamówienia

Anna Jaśkiewicz-Lefek w sprawach proceduralnych

XI.
A)

przetargi@imn.legnica.pl

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
WNIESIENIE WADIUM

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu
składania ofert w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2. Nie wniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy spowoduje że zostanie odrzucona
zgodnie z brzmieniem art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy Pzp.
3. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki
przelew przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt. XIV SIWZ.
4. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:
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a) pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek Zamawiającego w Raiffeisen Bank Polska S.A. konto
nr: 68 1750 1279 0000 0000 3493 0438, z adnotacją: "Wadium w przetargu TM/02/2018”
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 (Dz.U.2014 poz. 1804 j.t.
ze zm.)
5. W przypadku wykonawców zagranicznych, Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN na
podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w tabeli kursów A średnich
walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w dniu publikacji ogłoszenia, NBP nie
opublikował średnich kursów walut Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs
NBP.
6. W przypadku wniesienia wadium w innych formach niż w pieniądzu, należy oryginał dokumentu dołączyć
do koperty wraz z ofertą jako osobny dokument, a kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
wnoszącego wadium spiąć lub zszyć z ofertą.
7. Z gwarancji lub poręczenia ma wynikać, że kwota wadium będzie wypłacona Zamawiającemu,

na

podstawie pisemnego oświadczenia, w sytuacji, gdy Wykonawca nie wywiązał się z zobowiązań zgodnie
z art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp.
8. Gwarancja lub poręczenie powinny być udzielone nieodwołalnie i bezwarunkowo. W gwarancji lub
poręczeniu nie mogą być zawarte jakiekolwiek warunki ograniczające zakres odpowiedzialności
wynikającej z tej czynności prawnej lub wymogi, których spełnienie przez Zamawiającego warunkuje
wypłatę gwarantowanej (poręczonej) kwoty.
9. Termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia musi obejmować cały okres związania ofertą.
10. Gwarancję lub poręczenia winny być udzielone wyłącznie na zasadach określonych przepisami polskiego
prawa.
B)

ZASADY ZWROTU WADIUM

1. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek wykonawcy.
2. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie wszystkim wykonawcom po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. C).
3. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
C)

UTRATA WADIUM

1. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
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Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca,
którego oferta została wybrana:


odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;



zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy;



XII.

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Składający ofertę pozostanie nią związany przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
5. 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.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować
ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Ofertę należy złożyć na załączonych drukach, wypełniając je pismem maszynowym, ręcznym lub inną
trwałą techniką.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający w odpowiednim
miejscu SIWZ wyraził taką zgodę.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Informacje należy
podać w druku formularz ofertowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym brutto
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Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia wymienione w rozdziale IX.A. SIWZ, dotyczące
Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcy, podmiotu na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca
polega.
Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku podpisania oferty oraz
poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy.
Pełnomocnictwo - Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz.
7. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej
treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać
dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
(kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
8. 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.
9. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
10. 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.
11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
13. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną
pieczątką.
14. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany czy poprawki, muszą być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.
15. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie przez Wykonawcę większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert

zmienić złożoną ofertę. W tym celu

Wykonawca złoży Zamawiającemu swoje oświadczenie woli. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian w
ofercie musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej nr sprawy i napisem „ZMIANA”.
17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z
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napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
19. Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była złożona w skoroszycie, a każda zapisana strona oferty
była ponumerowana kolejnymi numerami oraz zawierała spis treści.
20. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą
być one oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.
21. Zamawiający informuje, że w związku z możliwością dołączenia do ofert informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa, oferty nie będą udostępniane bezpośrednio po ich otwarciu. Wnioski
o udostępnienie ofert należy składać zgodnie z rozdziałem X SIWZ.
22. W przypadku gdy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp,
a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia tych
dokumentów, jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
23. Ofertę oraz wszystkie pozostałe dokumenty zaleca się połączyć w sposób trwały, kolejno ponumerować
oraz zapakować w kopertę, opatrzyć danymi Wykonawcy oraz napisem:

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH
ODDZIAŁ W LEGNICY
UL. ZŁOTORYJSKA 89, 59-220 LEGNICA
Termin składania ofert: 19.10.2018 r., godz. 10:00
NIE OTWIERAĆ
Wykonanie robót budowlanych w Stacji OPT-14” sygn. TM/02/2018

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH
ODDZIAŁ W LEGNICY
UL. ZŁOTORYJSKA 89, 59-220 LEGNICA
W SEKRETARIACIE (I PIĘTRO)
najpóźniej w dniu 19.10.2018 r. do godz. 10.00.
2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert dnia: 19.10.2018r. o godz. 10

15

w siedzibie

Zamawiającego:
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH
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ODDZIAŁ W LEGNICY
UL. ZŁOTORYJSKA 89, 59-220 LEGNICA
W SALI KONFERENCYJNEJ
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi publicznie pełne nazwy i adresy wszystkich Wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.imn.legnica.pl informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Zgodnie z postanowieniami rozdziału X. SIWZ, Zamawiający prześle Wykonawcom, którzy złożyli oferty,
zawiadomienie o zamieszczeniu na stronie www.imn.legnica.pl

informacji, o których mowa w pkt.5,

drogą elektroniczną lub faksem, odpowiednio na adres e-mail lub nr faksu podany w ofercie.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Podstawą obliczenia ceny oferty jest przedmiar robót. Na podstawie przedmiaru robót należy sporządzić
kosztorys ofertowy brutto, podając ceny jednostkowe, wyszczególniając dane jak w tabeli poniżej.
W celu prawidłowej wyceny, do sporządzenia oferty, zaleca się, aby Wykonawca sprawdził zgodność
zakresu robót ujętych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym podczas wizji lokalnej.

L.p.

01

Podstawa
katalogowa
opisu robót
02

Opis i
wyliczenia
03

Jednostka Ilość
miary
jednostek

04

05

Cena
jednostkowa
zł

Wartość
(5 x 6)
zł

06

07

2. Cena jednostkowa dla każdej pozycji kosztorysowej powinna zawierać wszystkie koszty robocizny,
materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót
objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie i zysk.
3. Ceny jednostkowe robót Wykonawcy są zobowiązani ustalić zgodnie z podstawą katalogową i numerem
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych podanym w przedmiarze (jeśli został
wyszczególniony). W przypadku gdy wykonawca przyjmie do wyceny inne podstawy katalogowe, bądź
kalkulację indywidualną, Zamawiający uzna, że wykonawca uwzględnił w danej pozycji kosztorysu
ofertowego wszystkie roboty wyszczególnione w podstawie katalogowej podanej w przedmiarze,
spełniające wymagania opisane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla
danej pozycji przedmiaru.
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4. Opisy robót muszą jednoznacznie odpowiadać robotom wyszczególnionym w przedmiarach
Zamawiającego.
5. Jednostki miar i ilości jednostek kosztorysu ofertowego powinny być zgodne z przedmiarem.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY
1. Spośród ofert nie odrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę kierując się kryterium: kosztorys ofertowy
brutto- 100%.
W kryterium kosztorys ofertowy brutto ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego
wzoru:

liczba punktów oferty
ocenianej =

najniższa wartość oferty brutto
wartość oferty ocenianej brutto

x 100

2. Ustalona na podstawie powyższego wzoru najlepsza oferta i podana w ofercie wartość winna obejmować
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Wszystkie
obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.

Minimalny gwarantowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 24 miesiące.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający
zamieści na swojej stronie internetowej.
2. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
3. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
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4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający
zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych.
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy, przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność
za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
6. Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób wykonujących przedmiot
zamówienia.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta została wybrana wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości:
 2,0 % maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy.

2.

Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed
dniem podpisania umowy.

3.

Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek Zamawiającego w Raiffeisen Bank Polska S.A.
konto nr: 68 1750 1279 0000 0000 3493 0438, z adnotacją: "Zabezpieczenie umowy – dot.
postępowania TM/02/2018”.
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 (Dz.U.2014.1804.j.t.
ze zm.)

4.

Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi
być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

5.

Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy w okresie gwarancji jakości i
rękojmi za wady Zamawiający zatrzymuje 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwota
ta zostanie zwrócona na rachunek bankowy Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.

6.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wniesie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród
pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Ustawy Pzp.
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XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
-

określenia warunków udziału w postępowaniu;

-

wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

-

odrzucenia oferty odwołującego;

-

opisu przedmiotu zamówienia;

-

wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu, którą wnosi się na zasadach określonych w Rozdziale 3 Działu VI Środki ochrony prawnej ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z póź. zmianami.
8. Na mocy art. 181. 1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie pkt. 2.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej
czynności.
10. Na czynności, o których mowa w pkt. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 2.

XXI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA RODO.
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 Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w
Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego …………………………………….. prowadzonym
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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), 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;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
**

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;


nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________
*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
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**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XXII. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy – spełnienie warunków;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy – przesłanki wykluczenia;
Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy – grupa kapitałowa;
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych robót;
Załącznik nr 6 – Projekt Umowy;
Załącznik nr 7 – Przedmiar robót;
Załącznik nr 8 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
Załącznik nr 9 – Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia;
Załącznik nr 10 – Klauzula informacyjna RODO.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

(pieczątka wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Pełna nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….………………………………………
REGON: ....................................... NIP: …………………………
reprezentowany przez:
………………………………………………………………..………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Nazwa i numer właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres WYKONAWCY:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...………………………………………
Internet: http://....................................................................................
e-mail: ............................................................................................................................................
tel. ……………………………..........................

fax: ..............................................................................

Bank ...............................................................................................................................................
Nr konta .........................................................................................................................................
Nawiązując

do ogłoszenia o

przetargu nieograniczonym, opublikowanym

na stronie internetowej

zamawiającego (www.imn.legnica.pl), oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót

budowlanych w Stacji OPT-14 sygn. TM/02/2018” zgodnie ze specyfikacją, przy następujących
warunkach:
wynagrodzenie kosztorysowe netto w kwocie ……………………………. zł
(słownie: ……………………………………………………………………………...)
wynagrodzenie kosztorysowe brutto w kwocie ……………………………. zł
(słownie: ……………………………………………………………………………...)
zgodnie z kosztorysem ofertowym brutto przyjętym w postępowaniu. W załączeniu: tabela ofertowa,
zgodna ze wzorem określonym w pkt XV.1. SIWZ.
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Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy.
Symbol PKWiU: ……………..
Oświadczamy, iż:
Oferujemy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wykonanie
przedmiotu zamówienia Wykonanie robót budowlanych w Stacji OPT-14 sygn. TM/02/2018”
1. Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia wraz ze
wszystkimi załącznikami oraz treść wyjaśnień i modyfikacji do Specyfikacji Istotnych warunków
Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
2. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty i wykonania zamówienia.
3. Podane w ofercie elementy ceny obejmują pełen przedmiot i zakres zamówienia zgodnie z zasadami
i warunkami określonymi w Specyfikacji, a także uwzględniają wszystkie składniki związane z realizacją
przedmiotu zamówienia wpływające na wysokość ceny.
4. Oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w SIWZ oraz we wzorze
umowy;
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy;
6. Niniejszym oświadczamy, iż zachowamy poufność danych dotyczących Zamawiającego uzyskanych
w procesie toczącego się niniejszego postępowania.
7. Akceptujemy treść projektu umowy załączonej do SIWZ i w przypadku wyboru naszej Oferty podpiszemy
Umowę na warunkach określonych przez Zamawiającego.
8. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazanych w SIWZ.
9. Wadium w kwocie 3.000,00 pln zostało wniesione w dniu ………………………………… w formie
…………………………………………………………………….………………………

(potwierdzenie

w załączniku).
10. W przypadku wyboru naszej firmy do realizacji przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem umowy
złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze
umowy, w formie ................................................
11. Oświadczamy, iż nie ustanowiono zakazu wstępu dla mojej firmy na tereny należące do KGHM Polska
Miedź S.A. i oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za skutki takiego zakazu. W szczególności
nie będę miał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku istnienia takiego zakazu.
1)

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
13. Uprawnionym

do

kontaktów

2)

z

…………………………………………………………………………,

Zamawiającym
nr

tel.:

jest

………………………..………,

faks:…………………………, e-mail: …………………………………………………..

14. Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia w przypadku podpisania umowy:
................................................................................, nr tel. ..............................................
15. Osoby uprawnione do podpisania umowy ze strony Wykonawcy:
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1)

............................................................................. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

2)

............................................................................. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

16. Wyrażamy

zgodę

na

przekazywanie

wszelkiej

korespondencji

związanej

z

prowadzonym

postępowaniem pod wyżej wskazane adresy, w tym w szczególności wezwań do złożenia wyjaśnień,
wezwań do uzupełnienia dokumentacji, dokonywania poprawienia omyłek, przekazania informacji o
wyniku postępowania. Data przekazania pisma ze strony Zamawiającego w formie e-mail/fax. będzie
uważana za wiążącą.
17. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.
18. Oświadczam, że jestem/nie jestem małym/średnim/dużym przedsiębiorstwem. (podkreślić właściwe).
19. Zastrzegam

następujące

informacje

………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………................................
które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
20. Składając podpis pod niniejszą ofertą potwierdzam zgodność zawartych w niej i załączonych do niej
dokumentach informacji ze stanem faktycznym, z pełną świadomością konsekwencji prawnych
wynikających z poświadczenia nieprawdy w obrocie gospodarczym.
21. Zgadzam się na przetwarzanie przez Zamawiającego danych zawartych w ofercie w zakresie
określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Kodeksie Cywilnym.
22. Na mocy art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004r. z póź.

zmianami, informujemy, że wybór naszej oferty:


nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,*



będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z
powyższym wskazujemy*:

Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

Wartość netto

Wartość brutto

21. Integralną częścią oferty jest/są:


kosztorys ofertowy brutto

__________________ dnia ___ ___ 20__ roku
………………………………………………………………
(czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w imieniu
SIWZ – TM/02/2018 – Wykonanie robót budowlanych w Stacji OPT-14 w ramach zadania pn. „Modernizacja Stacji Elektrycznej OPT14”
str. 26 z 60

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
Institute of Non-Ferrous Metals Division Legnica
1)

wykonawcy)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2)

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

(pieczątka wykonawcy)

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

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Wykonanie robót budowlanych w
Stacji OPT-14 sygn. TM/02/2018” prowadzonego przez INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W
GLIWICACH ODDZIAŁ W LEGNICY, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ – TM/02/2018)

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

………………………………………………
(czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w imieniu
wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ – TM/02/2018), polegam na
zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

………………………………..……………………………………………………...……………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………..,
następującym

w
zakresie:

…………………………………………………………………………………….….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
(W przypadku, gdy któreś z oświadczeń nie dotyczy Wykonawcy należy je przekreślić

i nie podpisywać.)

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

………….……….………………………………
(czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w imieniu
wykonawcy)

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

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

…………………………………………..…………………
(czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w imieniu
wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

(pieczątka wykonawcy)

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

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonanie robót budowlanych w
Stacji OPT-14 sygn. TM/02/2018 prowadzonego przez INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W
GLIWICACH ODDZIAŁ W LEGNICY, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy
Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt. ……1………….. ustawy Pzp .
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

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

…………………………………………
(czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w imieniu
wykonawcy)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. ………….…………….………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:
……………………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..…………………...........……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(W przypadku, gdy któreś z oświadczeń nie dotyczy Wykonawcy należy je przekreślić

i nie podpisywać.)

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w imieniu
wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.:

……………………………………………………………….………………………….…

(podać

pełną

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
(W przypadku, gdy któreś z oświadczeń nie dotyczy Wykonawcy należy je przekreślić

i nie podpisywać.)

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

………………..…………………………………
(czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w imieniu
wykonawcy)
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[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że:
1)

wykonam zamówienie własnymi siłami*.

2)

zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia*
1

Część zamówienia

Nazwa (firma) podwykonawcy

1. ……………………………

…………………………………………………
……………………………

………………...

2. ……………………………

…………………………………………………
……………………………

………………...

3. ……………………………………………………………………………………
…………………

……………………………………

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami nie podlega/ą wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia.
(W przypadku, gdy któreś z oświadczeń nie dotyczy Wykonawcy należy je przekreślić

i nie podpisywać.)
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w imieniu
wykonawcy)

*Niepotrzebne skreślić
1

podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w imieniu
wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

(pieczątka wykonawcy)

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

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA / GRUPA KAPITAŁOWA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonanie robót budowlanych w
Stacji OPT-14 sygn. TM/02/2018 prowadzonego przez INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W
GLIWICACH ODDZIAŁ W LEGNICY, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23
ustawy Pzp
Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w imieniu
wykonawcy)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.
24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw do
wykluczenia

z

niniejszego

postępowania

:

………………….

………

…………

…………

…………………………..…………………………………………………………………………………………..………
…………...........……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………...........……
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………………...........……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(W przypadku, gdy któreś z oświadczeń nie dotyczy Wykonawcy należy je przekreślić

i nie podpisywać.)
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub
osób upoważnionych do występowania w imieniu
wykonawcy)

Art. 24 ust. 11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia ………….......... zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
czytelny podpis i pieczątka wykonawcy
lub osób upoważnionych do występowania w imieniu
wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

(pieczątka wykonawcy)

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

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie robót budowlanych w Stacji OPT-14

sygn.

TM/02/2018oświadczam,

że

wykonałem

(wykonaliśmy)

następujące

roboty

budowlane

odpowiadające warunkowi określonemu w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
L.p.

Rodzaj roboty
budowlanej

Wartość

(należy wpisać
wyłącznie
wartość robót
(należy określić
umożliwiającą
w sposób umożliwiający
ocenę spełniania warunku) ocenę spełniania
warunku)

Data wykonania
Podmiot
początek zakończenie (nazwa, adres, nr
telefonu do
(data)
(data)
kontaktu)

Nazwa
2
Wykonawcy

UWAGA – W załączeniu przedstawiam dowody określające, czy ww. roboty budowlane zostały wykonane należycie i
prawidłowo ukończone

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
………………………………………………………………
(czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

2

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
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ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ
ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Zamawiający zastrzega sobie prawo, po wyborze najkorzystniejszej oferty do zmiany treści umowy
stanowiącej załącznik do SIWZ, w szczególności w zakresie wpisania do treści umowy
szczegółowych danych i informacji wynikających ze złożonych przez wybranego Wykonawcę
dokumentów ofertowych.
Wprowadzone zmiany nie będą jednak prowadziły do zmiany przedmiotu i charakteru umowy.

Umowa Nr ..................

Zawarta w Legnicy, w dniu ....................2018. r. pomiędzy:

Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach z siedzibą 44-100, ul. Sowińskiego 5,
Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy, z siedzibą w Legnicy, przy ulicy
Złotoryjskiej 89, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000051588, Regon 000027542, zwanym dalej
„Zamawiającym” który reprezentują:
 Z-ca Dyrektora – mgr inż. Zygmunt Kurek
 Główna Księgowa – Janina Olewicka

Oraz
Firmą ……………………………………przy ulicy …………………………….., działającej na podstawie wpisu
do ……………………… w ……………………, pod numerem ……………………………………………..zwaną
dalej „Wykonawcą”, którą reprezentują:
 …………………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………..

Niniejsza umowa została zawarta w konsekwencji udzielenia zamówienia publicznego
w drodze przetargu nieograniczonego sygn. TM/02/2018, zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych.

I.

Przedmiot, warunki i termin realizacji umowy
§1

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych w Stacji Elektrycznej OPT-14 zgodnie z
przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr ….. do Umowy oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i
Odbioru Robót, stanowiącą załącznik nr ….. do Umowy.
2. Miejsce realizacji: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica
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(teren HM Legnica).
3. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają:
a) przedmiar robót,
b) kosztorys ofertowy,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Ww. dokumenty stanowią załączniki do umowy i są jej integralną częścią.

4. Wykonawca będzie realizował etapy wyszczególnione w przedmiarze robót kolejno, po jednym na raz
i w uzgodnieniu z Głównym Specjalistą ds. Techniki, Rozwoju i Inwestycji.
§2
1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie
realizacji zamówienia:


montażu instalacji i urządzeń sanitarnych lub elektrycznych,



wykonania i montażu zbrojenia,



wszelkich prac ogólnobudowlanych takich jak murowanie, tynkowanie, malowanie, układanie glazury
etc. z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz czynności w zakresie nadzoru nad
pracami i pracownikami.

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.8 czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do
d) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,
e) żądania złożenia wyjaśnień w przypadku wystąpienia wątpliwości w zakresie spełniania w/w
wymogów,
f)

przeprowadzania

kontroli

na

miejscu

wykonywania

świadczenia,

stanowiącego

przedmiot

zamówienia.
3. 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 lub podwykonawcę
osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:


oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk
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tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;


poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
3

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania;


zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;



poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.8 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych warunkach
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie
jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.8 czynności.
5. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Wykaz osób (Załącznik nr 9 do
SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
6. Okres zatrudnienia przez Wykonawcę osób realizujących umowę na podstawie umowy o pracę winien
obejmować cały okres realizacji zamówienia.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

3

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
SIWZ – TM/02/2018 – Wykonanie robót budowlanych w Stacji OPT-14 w ramach zadania pn. „Modernizacja Stacji Elektrycznej OPT14”
str. 38 z 60

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
Institute of Non-Ferrous Metals Division Legnica
§3
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót:
a)

I ETAP 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

b)

II ETAP 60 dni kalendarzowych od udostępnienia frontu robót dla ETAPU II określonego w SIWZ.

2. Uznaje się, że Wykonawca dotrzymał terminu zakończenia robót, jeżeli do dnia wskazanego w ust. 1
ppkt. b) obie strony umowy podpisały bezusterkowy końcowy protokół odbioru robót będących
przedmiotem umowy.
§4
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu rozpoczęcia robót, określonym w §3 pkt. 1 a).
2. Szczegółowe wymagania dotyczące organizacji placu budowy zostaną określone w protokole
przekazania placu budowy.
3. Przekazany plac budowy podlega ochronie przez Wykonawcę od kradzieży i pożaru. Ponadto
Wykonawca odpowiedzialny jest za zachowanie pierwotnego stanu technicznego obiektów znajdujących
się na placu budowy, które nie wchodzą w zakres prac rozbiórkowych oraz pierwotnego stanu zieleni i
drzewostanu znajdującego się w granicach placu budowy i sąsiadującym z nim.
§5
1.

Do koordynacji prac stanowiących przedmiot umowy wyznacza się:


ze strony Zamawiającego: ……………………… ,nr tel. ………………………



ze strony Wykonawcy: ……………………… ,nr tel. ………………………

Wymienione osoby nie mogą zmieniać ani wprowadzać nowych postanowień niniejszej umowy.
2.

Między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzona będzie korespondencja drogą elektroniczną lub przy
użyciu faksu


skrzynka elektroniczna (e-mail) Zamawiającego ……………… nr faksu ………………….



skrzynka elektroniczna (e-mail) Wykonawcy …………………….nr faksu ……………………..
§6

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy określonych w § 1
zgodnie z wymaganym poziomem wiedzy i należytą starannością w oparciu o udostępnione
i obowiązujące instrukcje stanowiskowe BHP i P.POŻ. oraz inne przepisy wewnętrzne obowiązujące w
miejscu wykonywania zleconych czynności, a w szczególności zobowiązani są do przestrzegania
obowiązującego u Zamawiającego regulaminu dyscypliny pracy, systemu kontroli ruchu osobowego
i przepisów kontroli obrotu materiałowego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
spowodowane przez własnych pracowników na skutek nie przestrzegania przepisów.
3. Przed przystąpieniem do modernizacji pracownicy Wykonawcy mający wykonywać prace na terenie HM
Legnica, przejdą szkolenie z zakresu BHP. Szkolenie przeprowadzi pracownik Instytutu Metali
Nieżelaznych Oddziału w Legnicy.
4. Każdy pracownik Wykonawcy musi być przeszkolony w zakresie przepisów BHP i Ppoż. właściwych dla
wykonywanych czynności i posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dopuszczające
do ich wykonywania. Pracownik Wykonawcy musi również posiadać uprawnienia do obsługi
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powierzonych urządzeń. Koszty wymaganych szkoleń pracowników Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu Oświadczenie, że wszyscy pracownicy
Wykonawcy przewidziani do prac na rzecz Instytutu posiadają aktualne szkolenia BHP i orzeczenia
lekarskie dopuszczające do prac na danym stanowisku. Oświadczenie należy dostarczyć w dniu
szkolenia, o którym mowa w §6 pkt. 3, do działu BHP IMN o/Legnica.
5. Wykonawca zobowiązany jest podać do wiadomości BHP IMN o/Legnica imię, nazwisko, stanowisko
oraz nr kontaktowy swojego przedstawiciela sprawującego bezpośredni nadzór nad wykonywanymi
pracami oraz BHP.
6. Pracownicy

Wykonawcy

przystępujący

do

pracy

muszą

być

wypoczęci

i

skoncentrowani

na wykonywanych czynnościach. Niedopuszczalnym jest kierowanie do pracy pracowników w stanie
wyczerpania fizycznego, psychicznego lub emocjonalnego.
7. Osoby wykonujące zamówienie zobowiązane są do zachowania trzeźwości. Osoba znajdująca się
w stanie nietrzeźwości, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu (wg definicji z art. 115 § 16 Kodeksu
karnego) lub pod wpływem środka odurzającego (w tym substancji psychotropowych, środków
zastępczych

lub

wszelkiego

rodzaju

substancji

pochodzenia

naturalnego

lub

syntetycznego

oddziałujących negatywnie na ośrodkowy układ nerwowy i mogących wywołać stan odurzenia) nie ma
prawa wykonywać prac objętych niniejszą umową. Wykonawca gwarantuje kontrolę nad stanem osób
wykonujących zamówienie i ponosi za nie odpowiedzialność.
8. Zamawiający nie dopuści do pracy osoby naruszającej powyższe ustalenie i ma obowiązek zawiadomić
służby ochrony HM „Legnica” o każdym takim przypadku naruszenia. Osoba taka nie zostanie
dopuszczona do pracy.
9. Na terenie Instytutu Metali Nieżelaznych i HM „Legnica” obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i
produktów tytoniowych.
10. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do przepisów wydanych przez Dyrektora Oddziału Huty
Miedzi Legnica w sprawie organizacji ruchu osobowego na terenie Zakładu oraz w sprawie organizacji
ruchu materiałowo-towarowego na terenie Huty Miedzi Legnica.
§7
1. Prace remontowe odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00, lub inaczej
po uzgodnieniu przez obie strony.
§8
1.

Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość bezpłatnego poboru energii elektrycznej, wody i
odprowadzenia ścieków, energii cieplnej.

2.

Wykonawca przygotuje i opracuje dokumentację powykonawczą i odbiorczą budowy (w 2 kompletach),
która

będzie

podlegała

przekazaniu

Zamawiającemu

w

czasie

odbioru

końcowego.

Koszt

przygotowania dokumentacji obciąża Wykonawcę.
3.

Koszty zagospodarowania i likwidacji placu robót obciążają Wykonawcę.
§9

1. Wykonawca z mocy ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) staje się
wytwórcą odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót i zobowiązuje się realizować obowiązki
wytwórcy odpadów.
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2. Gruz z rozbiórek wykonawca będzie bezpośrednio gromadził w kontenerze dostarczonym przez
wykonawcę.
3. Wykonawca ponosi koszty gospodarowania wytworzonymi odpadami.
4. Wykonawca po zakończeniu robót usunie z placu budowy wszystkie odpady.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu prac
objętych umową.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego
lub osób trzecich w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu
poprzedniego.
§10
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów zgodnych
z kosztorysem ofertowym.
2. Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie oraz posiadać właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo wykonanym obiektom
spełnienie wymagań podstawowych określonych w Prawie Budowlanym art. 5, art. 10 i (m.in. certyfikaty,
aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia upoważnionych instytucji do stosowania w Polsce i w
pomieszczeniach w których przebywają ludzie w szczególności atesty Instytutu Techniki Budowlanej i
świadectwa Państwowego Zakładu Higieny). Dokumenty te Wykonawca przekaże Zamawiającemu w
dniu odbioru.
3. Zamawiający

dopuszcza

możliwość

zastosowania

materiałów,

co

najmniej

równoważnych

o

zachowanych jednakowych parametrach technicznych i eksploatacyjnych w cenie nie wyższej niż w
kosztorysie ofertowym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane
przez

niego

dostawy,

usługi

lub

roboty

budowlane

spełniają

wymagania

określone

przez

Zamawiającego.
4. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych (zakupionych przez siebie).
§11
1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy siłami własnymi. / Wykonawca będzie wykonywał
przedmiot umowy siłami własnymi oraz za pomocą podwykonawców zgodnie z oświadczeniem
Wykonawcy złożonym do przetargu w oparciu o art. 36 b ustawy Prawo zamówień publicznych. *
2. Wykonywanie prac za pomocą podwykonawców odbywać się będzie wg Następujących zasad:
1) Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z udziałem podwykonawców w następującym zakresie:
a) …………………………………………………………………………..…………………………
b) ………………………………………………………...……………………………………………
2) Kwota wynagrodzenia podwykonawcy - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu
robót wynikająca z oferty Wykonawcy.*
3) Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się wyłącznie na zasadach
określonych w art. 647[1] k.c.*
4) Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą i dalszym
podwykonawcą jest wymagana każdorazowo pisemna zgoda Zamawiającego. Wykonawca ma
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obowiązek przedstawić umowę lub jej projekt z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wraz z
częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub jej projekcie z
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. W celu wyrażenia zgody Zamawiający może żądać
dodatkowych dokumentów. Jednakże, jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni od przedłożenia mu
wymaganych dokumentów nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, należy uważać, iż wyraził
zgodę na zawarcie umowy.* Tryb jw. ma zastosowanie do zmian umów o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo.
5) Nie złożenie poprawionej umowy w terminie 3 dni od zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu skutkuje
złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o odmowie udzielenia zgody na zawarcie umowy z
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.*
6) W przypadku zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy postanowienia pkt. 4-5 stosuje się
odpowiednio.*
7) Stwierdzenie

przez

Zamawiającego,

że

prace

wykonywane

są

przez

podwykonawcę

niezaakceptowanego zgodnie z postanowieniami pkt. 4-6 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia
od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej
z tego tytułu.*
8) Umowy Wykonawcy z podwykonawcą powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Kopie umów z podwykonawcami Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć
Zamawiającemu niezwłocznie po ich zawarciu. Stanowić one będą załączniki do niniejszej umowy.*
9) Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców skutecznie
zgłoszonych.*
10) W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego
podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w
przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń do
umowy Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt. 9.*
11) Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części robót i nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.*
12) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy
pomocy Podwykonawców.*
* niepotrzebne skreślić

II.

Cena, wartość umowy i rozliczenia finansowe
§12

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe netto/brutto
w kwocie ……………………………. zł (słownie: ………………………………. ) w tym podatek VAT
w wysokości ………....….. zł zgodnie z kosztorysem ofertowym przyjętym w postępowaniu.
2. Ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym obowiązują do końca realizacji robót.
3. Rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych koniecznych dla realizacji zamówienia
nastąpi na zasadach ustalonych w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu.
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4. Roboty dodatkowe identyczne lub analogiczne do robót ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawca
zobowiązany jest wykonać na poziomie cen kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robót
dodatkowych, lub zamiennych, nie występujących w kosztorysie ofertowym, dla których nie można
będzie ustalić wartości w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie wykonana w
formie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących
nośników cenotwórczych:


Stawka roboczogodziny

„R” = ……. zł/gr.



Koszty pośrednie

„ Kp” = ……. %



Zysk kalkulacyjny

„Z” (R+S+Kp) = …….. %

Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane wg średnich cen
rynkowych wg publikacji „Sekocenbud” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do przetargu.
Ceny materiałów i sprzętu nieujęte w wydawnictwie „Sekocenbud” oraz urządzeń zostaną rozliczone wg
zaakceptowanych

przez

Zamawiającego

dowodów

zakupu

załączonych

do

kosztorysów

powykonawczych. Nakłady rzeczowe zostaną rozliczone w oparciu o KNR, a w przypadku braku norm w
KNR, w oparciu o kalkulację indywidualną zatwierdzoną przez Zamawiającego.
4. Zamawiający, Użytkownik i Wykonawca dokonają końcowej oceny robót zgodnie z Ustawą – Prawo
budowlane.
5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru kompletną dokumentację robót, dokumentację
powykonawczą oraz inne dokumenty dotyczące realizowanego obiektu wymagane Ustawą – Prawo
budowlane.
§13
1.

Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy odbędzie się fakturą wystawioną po zakończeniu całego
zakresu robót, na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót, podpisanego przez
upoważnione

osoby

stron

umowy

oraz

po

dostarczeniu

do

Zamawiającego

oświadczenia

podwykonawcy o zapłacie jego należności wynikających z faktury przez Wykonawcę wraz z kopią
przelewu potwierdzającego zapłatę.
2.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wzajemnych rozliczeń z podwykonawcami robót.

3.

Faktura w formie papierowej dostarczona będzie, z zastrzeżeniem ust. 4, na adres: Instytut Metali
Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy. Faktura będzie zawierać numer niniejszej umowy.

4.

Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur w formie elektronicznej (pdf) na adres e-mail:
faktury@imn.legnica.pl.

5.

Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji umowy oświadczy, z jakiego rodzaju formy przekazania
faktury będzie korzystał.

6.

Faktury VAT muszą spełniać wymogi przepisów obowiązujących w Polsce. W przypadku wystawienia
przez Wykonawcę błędnej faktury VAT, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu
wyjaśnienia oraz otrzymania faktury VAT korygującej lub zaakceptowanej przez Wykonawcę noty
korygującej. Faktura VAT lub faktura VAT korygująca wystawiona przez Wykonawcę niezgodnie
z aktualnymi przepisami lub Umową, uprawnia Zamawiającego do wstrzymania jej zapłaty.
Wstrzymanie takie nie stanowi podstaw do naliczania Zamawiającemu jakichkolwiek odsetek z tego
tytułu.
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7.

Termin płatności faktury wynosi 30 dni kalendarzowych od daty prawidłowo dostarczonej faktury
VAT do siedziby zamawiającego. Należność będzie płatna przelewem na konto wskazane na fakturze.

8.

Za datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

9.

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT i posiada numer
identyfikacyjny NIP: ..............................

10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT i posiada numer
identyfikacyjny NIP : 631-020-07-71.
11. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
12. Wykonawca

ponosi

wobec

Zamawiającego

odpowiedzialność

za

szkody

poniesione

przez

Zamawiającego wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę właściwego prawa podatkowego.
13. Za roboty nie wykonane choć objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje.
14. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych kosztorysem ofertowym
stanowiącym integralną część niniejszej umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio
zmienione.
15. W przypadku realizacji umowy lub jej części przez podwykonawców warunkiem zapłaty należnego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedłożenie wraz z fakturą dowodów zapłaty na rzecz
podwykonawcy

oraz

oświadczenie

podwykonawcy

o

niezaleganiu

Wykonawcy

względem

podwykonawcy z płatnościami zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do umowy.
16. W razie wystąpienia zaległości Wykonawcy względem podwykonawcy Zamawiający uprawniony jest do
wypłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, z uwzględnieniem postanowień art.
143c ust 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, o którym mowa w zdaniu
poprzednim kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o kwotę wypłaty dokonanej
bezpośrednio przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę

III. Kary umowne
§14
1. Strony ustalają, iż Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości:
a) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
kosztorysowego brutto za każdy dzień opóźnienia;
b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub
gwarancji – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto za każdy dzień opóźnienia
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 5%
wynagrodzenia kosztorysowego brutto.
d) Za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu
zgodnie z zapisami § 10, w wysokości 500 zł za każde zdarzenie.
e) W

przypadku

powierzenia

Podwykonawcy

realizacji

podzleconych

robót

bez

uzyskania

wcześniejszej zgody Zamawiającego – w wysokości: 500,00 zł za każdy taki przypadek.
f)

W przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie.
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g) W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 zł za każde
zdarzenie.
h) W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie.
i)

Za każde naruszenie przepisów BHP w wysokości 500 zł za każde zdarzenie.

2. Strony ustalają, iż Wykonawca ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości:
a) 5% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy
Zamawiającego.
b) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości
0,2% wynagrodzenia kosztorysowego brutto za każdy dzień opóźnienia;
3. Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

dochodzenia

odszkodowania

przewyższającego

wartość

zastrzeżonych kar umownych.
4. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
5. Zapłata kary umownej przez stronę zobowiązaną nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania
do zapłaty.
6. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za
wykonaną, potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.
7. Żadna ze stron nie będzie uważana za winną nie wywiązania się ze swych zobowiązań w przypadku
wystąpienia okoliczności siły wyższej zdefiniowanej w niniejszych warunkach sprzedaży jako wszelkiego
rodzaju zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne, których wystąpienia strona nie mogła przewidzieć ani
których strona, mimo dołożenia należytej staranności, nie mogła uniknąć, a w szczególności: stany klęski
żywiołowej (pożar, powódź, inne działania sił natury) wojna, zamieszki, strajki, zakłócenia w zaopatrzeniu
Wykonawcy, a także akty władzy publicznej.
8. Strona dotknięta działaniem siły wyższej winna niezwłocznie powiadomić drugą stronę o fakcie jej
zaistnienia, przewidywanym okresie trwania oraz zaproponować dostawę za zgodą Zamawiającego od
innego dostawcy.
§ 15
1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi zgodnie z kodeksem cywilnym.

2. Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia określony w §1 niniejszej umowy
licząc od daty odbioru końcowego.
3.

W okresie gwarancyjnym wszystkie przeglądy i czynności wynikające z wymagań producenta
prowadzone będą na koszt Wykonawcy.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.

5.

Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w okresie między
terminem rozpoczęcia robót, terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy
za wady spowodowana w tym okresie, pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie
naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt.
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§ 16
1.

Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy w
ciągu 14 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie
wyznaczonym stosownym protokołem.

2.

Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie umowne za te
roboty przy zachowaniu uprawnień z tytułu rękojmi dla robót, za które zostało obniżone wynagrodzenie,
w wypadku wystąpienia innych wad niż te z powodu, których obniżono wynagrodzenie.

3.

Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może żądać jego wykonania po raz drugi.

§ 17
1.

Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości uzyskane w związku z
wykonaniem niniejszej umowy.

IV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 18
1. Wykonawca zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia

wniósł

zabezpieczenie

……………………………………..

w

należytego

wysokości

kosztorysowego brutto wynikającego z umowy, tj.

2

%

wykonania

umowy

maksymalnej

wartości

w

formie

wynagrodzenia

…………………………………………………(słownie

…………………………………………………………………… ).
2. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy w okresie gwarancji jakości i
rękojmi za wady Zamawiający zatrzymuje 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwota ta
zostanie zwrócona na rachunek bankowy Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
3. Zamawiający skorzysta ze zdeponowanych środków zabezpieczających należyte wykonanie umowy
w przypadku, gdyby Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające
z niniejszej Umowy.
4. 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w formie stosownego
dokumentu zostanie zwrócone poprzez zwrot oryginału dokumentu.
5. Zabezpieczenie

należnego

wykonania

umowy

złożone

w

formie

gwarancji

bankowej

albo

ubezpieczeniowej będzie gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie
Zamawiającego w terminie w nim wskazanym, wystawioną przez bank lub ubezpieczyciela.
6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie sporządzona i interpretowana zgodnie z prawem
obowiązującym w Polsce.
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7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
8. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
9. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w formie innej niż pieniężna,
ich treść winna być uprzednio uzgodniona z Zamawiającym.
V. Odstąpienie od umowy
§19
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego
naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu powinno
być złożone w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji
o zaistnieniu podstaw do odstąpienia od umowy.
2. Za rażące naruszenie, przez Wykonawcę, warunków umowy uważa się w szczególności:
a) Znaczące opóźnienie w terminie realizacji przedmiotu zamówienia (30 dni);
b) znaczące naruszenia wymagań jakościowych w realizacji zamówienia w tym zakresie;
c) spowodowanie z winy Wykonawcy poważnego wypadku, uszkodzenia mienia na terenie Oddziału
Zamawiającego, doprowadzenie do poważnych zagrożeń lub rażącego naruszenia przepisów BHP
i Ppoż. obowiązujących w Zakładzie Zamawiającego;
3. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego
naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy. Oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu powinno
być złożone w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od powzięcia przez Wykonawcę informacji
o zaistnieniu podstaw do odstąpienia od umowy.
4. Za rażące naruszenie, przez Zamawiającego, warunków umowy uważa się w szczególności:
a) jeżeli Zamawiający nie udostępni Wykonawcy palcu budowy w ciągu 14 dni od podpisania umowy.
5. W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Za istotną zmianę okoliczność
uznaje się w szczególności zmianę technologii Zamawiającego. Odstąpienie od umowy zgodnie
z niniejszym ustępem nie powoduje naliczenia kar umownych.
6. Strony zgodnie postanawiają, że prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy dotyczy
Umowy w części jeszcze niewykonanej (odstąpienie ze skutkiem ex nunc).
VI. Zmiany treści umowy
§ 20
1. Istotne zmiany postanowień Umowy, w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp mogą być dokonywane
wyłącznie z zachowaniem warunków tam przewidzianych. Zamawiający przewiduje w szczególności
możliwość dokonania takich zmian, zachowaniem niżej wskazanych warunków:
a) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy, w takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone;
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b) Ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności
wykonywania części zamówienia, ujętych w przedmiarze robót.
c) Zastosowania równoważnych materiałów, urządzeń, w stosunku do materiałów, urządzeń
proponowanych w przedmiarze robót, ale o cenach jednostkowych nie wyższych niż przyjęte w
ofercie Wykonawcy.
d) Wystąpienia robót zamiennych, robót dodatkowych koniecznych do wykonania i oddania do
użytkowania przedmiotu umowy.
e) Wystąpienia rozbieżności pomiędzy rodzajem i zakresem robót objętych specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót a przedmiarem robót.
1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym
mowa w § 6 ust. 5 Umowy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia jednej z następujących
okoliczności:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której
mowa w ust. 1 pkt a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie
z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od
towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarów i usług.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. a), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się,
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt. b) lub
c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której
nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w
życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub
dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę
odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń
Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia
za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do
części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
Umowy.
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6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę
odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia
Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu Umowy.
7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z
wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem
zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana
wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. b) lub pkt. c), jeżeli z wnioskiem występuje
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim
zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących
Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt b), lub
b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących
Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu
(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy
oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w
ust. 1 pkt c).
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. c), jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on
uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
15 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na
koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2.
10. W terminie 15 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która
otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
VII. Postanowienia końcowe
§ 21
Zasady antykorupcyjne
1. Każda ze stron potwierdza, że rozumie znaczenie zasad antykorupcyjnych i będzie ich przestrzegać oraz
zapewnia, że jej pracownicy będą przestrzegali odpowiednich antykorupcyjnych regulacji.
2. Dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy, poprzez korupcję rozumie się, ale nie wyłącznie,
obiecywanie, przekazywanie lub upominanie się o przyjmowanie korzyści w środkach pieniężnych,
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materialnych lub poprzez przysparzanie korzyści w każdy inny sposób osobom lub od osób, z zamiarem
wpłynięcia na nie, celem uzyskania określonego działania z ich strony.
3. Każda ze stron zobowiązuje się do właściwego prowadzenia zapisów księgowych (autoryzacji, faktur,
etc.) dotyczących płatności i transakcji finansowych.
4. Każda ze stron oświadcza, że w nawiązaniu do niniejszej umowy jakikolwiek czyn korupcyjny, czy
jakiekolwiek naruszenie prawa krajowego, unijnego lub innych odnoszących się do zapobiegania korupcji,
jak również poważne naruszenie zobowiązania do prowadzenia rzetelnej księgowości, zostanie
potraktowane jako poważne naruszenie niniejszej umowy, uprawniające druga stronę do odstąpienia od
umowy i/lub zażądania zadośćuczynienia lub/i zastosowania innych dostępnych środków naprawczych.
§ 22
1. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy było następstwem niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązań przez jego kooperatorów.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Strony w pierwszej
kolejności w drodze negocjacji. W przypadku, gdy polubowne rozstrzygnięcia sporu jest niemożliwe, spór
rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego tj. Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach
Oddział w Legnicy.
3. Zmiany umowy dla swej skuteczności wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.
5. Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy.
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, przenieść na osoby trzecie w drodze przelewu, cesji, zastawu lub działań o podobnym
charakterze, całości bądź części należności wynikającej z Umowy.
7. Wykonywanie Umowy za pomocą podwykonawców wymaga pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu
przed przystąpieniem przez Wykonawcę do korzystania z podwykonawców.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy obowiązujące na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w tym przepisy ustawy z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.
121 z późn,zm.), ustawy z dnia 28 maja 2013 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z
późn. zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
9. W razie wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie postanawiają, że przedmiot zamówienia wykonany
zostanie zgodnie ze SIWZ, Ofertą i niniejszą Umową, przy czym razie sprzeczności pomiędzy treścią tych
dokumentów, ustala się następującą ich hierarchię:
a) Umowa,
b) SIWZ,
c)

Oferta,

d)

inne dokumenty wynikające z Umowy.

10. Korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą będzie prowadzona wyłącznie w języku polskim.
Wszystkie dokumenty przedkładane przez jedną ze Stron drugiej Stronie w wykonaniu Umowy będą
sporządzane w języku polskim.
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11. Każda ze stron może rozwiązać umowę w dowolnym czasie za pisemną zgodą obu stron. Rozwiązanie
umowy zgonie z niniejszym ustępem nie powoduje naliczania kar.
12. Umowę zawiera się od dnia …….................

do dnia …….................

.

13. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
14. Umowę podpisano dnia ……………………

Zamawiający

__________________________
(podpis osoby uprawnionej)

__________________________
(podpis osoby uprawnionej)

Wykonawca

__________________________
(podpis osoby uprawnionej)

__________________________
(podpis osoby uprawnionej)

Załączniki do umowy:
1.

Formularz Ofertowy złożony przez Wykonawcę w postępowaniu o sygnaturze TM/02/2018,
przeprowadzonego przez Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy.

2.

Przedmiar robót..

3.

Kosztorys ofertowy.

4.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

5.

Oświadczenie Wykonawcy.

6.

Oświadczenie Podwykonawcy.
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Załącznik nr 5 do umowy
WZÓR
Oświadczenie Wykonawcy*
do faktury VAT nr .............................. z dnia .........................
Zgodnie z § 13 ust. 16 umowy z dnia ............................................ na wykonanie zamówienia polegającego
wykonaniu robót budowlanych dla zadania pn. „…………………………………………………………………” a
Wykonawcą ……………… który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę nr ….. z dnia …….. z
Podwykonawcą tj. …………………………………………………………………………..
oświadczam
że roboty budowlane objęte naszą fakturą VAT nr .......................... z dnia ........................................... na
kwotę brutto ……………………
 nie były realizowane przez podwykonawcę,
 zostały zrealizowane przez Podwykonawcę według umowy z Podwykonawcą na kwotę brutto w zakresie:
………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Dla wyżej wymienionego zakresu rzeczowego w zakresie robót budowlanych w podwykonawstwie,
Podwykonawca wystawił dla zakresu objętego ww. naszą fakturą fakturę nr …. z dnia ………… na kwotę
brutto ………………………… Należność wynikająca z tej faktury nie została/została** przekazana (
zapłacona) na rachunek bankowy Podwykonawcy w dniu …………………….. w kwocie ………………. zł.
Niezależnie od powyższego załącza się oświadczenie Podwykonawcy nr………….... z dnia ……………..

* niniejsze oświadczenie sporządza się odrębnie dla każdego podwykonawcy zaakceptowanego przez
Zamawiającego.

........................................................................
(podpis osoby/osób reprezentujących Wykonawcę)
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Załącznik nr 6 do umowy
WZÓR
Oświadczenie Podwykonawcy nr ….. z dnia …………………………
Ja,

niżej

podpisany

przedstawiciel

..........................................................................

upoważniony
z

siedzibą

do
w

reprezentowania

....................................

firmy
REGON

............................................, NIP ............................................, na podstawie zawartej i zaakceptowanej przez
Zamawiającego umowy o ………………..* w podwykonawstwie nr ….. z dnia…………. z Wykonawcą tj.:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
oświadczam:
że w ramach realizacji robót w podwykonawstwie w ramach ww. umowy wystawiłem do dnia sporządzenia
niniejszego oświadczenia od dnia złożenia poprzedniego oświadczenia fakturę(y), tj.:
- nr …… z dnia……. na kwotę brutto ……………….. zł (z kwoty objętej przedmiotową fakturą na nasz
rachunek bankowy Wykonawca przekazał kwotę ……………….. zł. Pozostała kwota w wysokości
………….zł stanowi ………………………………………………………………………………………….... (np.
kaucję gwarancyjną/zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z § ……….ww. umowy o
podwykonawstwo

lub

wynikająca

z

następującego

tytułu

tj.

………………………………………………………………… )

Wykonawca na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia uregulował wszystkie należności z tytułu
dotychczas wystawionych faktur w całości. W związku z powyższym oświadczam, że niniejszym zrzekam się
wszelkich roszczeń względem Wykonawcy i Instytutu Metali Nieżelaznych Odział w Legnicy związanych z
ww. wynagrodzeniem za te roboty i nie będę/ będziemy wnosił/ć z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku
do Wykonawcy oraz Instytutu Metali Nieżelaznych Odział w Legnicy, a w szczególności roszczeń na
1

podstawie art. 647 kodeksu cywilnego.
..............................................................
(podpis osoby/osób reprezentujących
Podwykonawcę)
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Załącznik nr 7 do SIWZ – Przedmiar robót
UWAGA:
Przedmiar robót został załączony do niniejszego pliku jako oddzielny dokument .pdf, ale stanowi integralną
część SIWZ.
Wytyczne do zastosowania przedmiaru:


dodatkowo do wykonania posadzka żywiczna w rozdzielni OPT-14 S/N i OPT-14 n/n o łącznej
powierzchni 40m



2

powszechnie stosowanym kolorem do konstrukcji stalowych jest Ral 7001, zasadą jest wcześniejsze
uzgodnienie koloru z zlecającym.



kruszywem przyjętym do czyszczenia konstrukcji jest ścierniwo PolGrit lub piasek, istotnym jest
uzyskanie wymaganego stopnia czystości, a nie rodzaj użytego czyściwa.
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Załącznik nr 8 do SIWZ
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Wykonawca przed złożeniem oferty może dokonać w obecności przedstawiciela Zamawiającego wizji
lokalnej w obiekcie zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
1)

Część ogólna
a) Nazwa zamówienia
Wykonanie robót budowlanych w Stacji OPT-14 sygn. TM/02/2018
b) Przedmiot i zakres robót budowlanych
ETAP I


Likwidacja istniejących luksferów w rozdzielni OPT-14 S/N, OPT-14 n/n, komorze transformatora nr 1
i wykonanie ścian z bloczków betonowych o szczelności i izolacji ogniowej minimum EI120 poprzez:
- Rozbiórkę istniejących ścianek z luksferów
- Wykonanie ścian z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
- Wykonanie tynków wewnętrznych
- Gruntowanie podłoża
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych



Odnowienie zewnętrznej ściany elewacyjnej północnej i południowej poprzez:
- Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej
- Wykonanie nowych tynków zewnętrznych na ścianach
- Gruntowanie podłoża
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych



Odnowienie ściany zewnętrznej elewacyjnej wschodniej poprzez:
- Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej
- Wykonanie nowych tynków zewnętrznych na ścianach
- Gruntowanie podłoża
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych
- Rozbiórka rur spustowych
- Montaż nowych rur spustowych z PCV



Odnowienie ścian wewnętrznych oraz sufitów w rozdzielni OPT-14 n/n 400/230V poprzez:
- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych oraz zdzieranie farb ze ścian i stropów
- Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi
- Gruntowanie podłoża ścian i sufitów
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów



Odnowienie ścian wewnętrznych oraz sufitów w rozdzielni OPT-14 S/N 6kV poprzez:
- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych oraz zdzieranie farb ze ścian i stropów
- Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi
- Gruntowanie podłoża ścian i sufitów
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów



Odnowienie ścian wewnętrznych oraz sufitów w komorach transformatorowych nr 1 poprzez:
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- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych oraz zdzieranie farb ze ścian i stropów
- Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi
- Gruntowanie podłoża ścian i sufitów
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów


Wymiana drzwi w komorze transformatorowej nr 1 oraz w rozdzielni OPT-14 n/n 400/230V i OPT-14
S/N 6kV poprzez:
- Demontaż istniejących drzwi do poszczególnych pomieszczeń
- Montaż ościeżnic i nowych drzwi p.poż o szczelności i izolacji ogniowej minimum EI60. Drzwi
powinny posiadać minimum 2 zawiasy na każde skrzydło drzwiowe wraz z samozamykaczem oraz
wykonaną kratką wentylacyjną w skrzydle drzwiowym od dołu drzwi o wymiarach 50x50cm wraz z
filtrem. Kolor drzwi: RAL7035. Drzwi do każdego z pomieszczeń muszą zostać oznakowane i opisane
za pomocą grawerowanych tabliczek, których wymiary oraz szczegółowe dane Inwestor poda na
etapie realizacji prac.



Wykonanie nowej wentylacji w rozdzielni OPT-14 n/n 400/230V poprzez:
- Demontaż istniejących żaluzji wentylacyjnych stalowych z muru
- Montaż nowych żaluzji wentylacyjnych
- Demontaż istniejącego wentylatora
- Montaż i podłączenie nowego wentylatora



Wykonanie nowej wentylacji w komorze transformatorowej nr 1 oraz rozdzielni OPT-14 S/N 6kV
poprzez:
- Demontaż istniejących żaluzji wentylacyjnych stalowych z muru
- Montaż nowych żaluzji wentylacyjnych



Demontaż krat od wentylacji grawitacyjnej przy komorach transformatorowych



Wymiana podjazdów dla transformatorów przy komorze nr 1 poprzez:
- Usunięcie nawierzchni betonowych
- Rozbiórkę elementów konstrukcji betonowej zbrojonej
- Demontaż istniejących żaluzji wentylacyjnych stalowych z muru w kanale komór transformatorowych
- Wykonanie ścian w kanałach komór transformatorowych z bloczków betonowych o szczelności i
izolacji ogniowej minimum EI120
- Zasypanie kanałów wentylacyjnych piaskiem i ubicie warstwami co 15 cm
- Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych o średnicy 8 cm
- Wykonanie płyty betonowej żelbetowej podjazdu z betonu B20 (C16/20)
- Montaż obrzeży betony za pomocą konstrukcji stalowej z kątownika
- Dwukrotne malowanie powierzchni poziomych betonowych na obrzeżach betonowego podjazdu.



Wykonanie posadzki komory transformatorowej nr 1 poprzez:
- Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego
- Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14
cm



Wymiana instalacji grzewczej w rozdzielni OPT-14 n/n 400/230V i OPT-14 S/N 6kV poprzez:
- Demontaż istniejących grzejników w pomieszczeniach
- Montaż i podłączenie nowych grzejników



Wykonanie posadzek w rozdzielni elektrycznej OPT-14 S/N 6kV oraz OPT-14 n/n 400/230V poprzez:
- Wyrównanie posadzek betonowych
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- Nałożenie żywicy epoksydowej na posadzki betonowe w pomieszczeniach rozdzielni. Żywica
epoksydowa powinna posiadać bardzo dobre właściwości dielektryczne, dużą odporność
mechaniczną oraz bardzo dobrą przyczepność. Kolor posadzki w odcieniach szarych systemu RAL
70xx – kolor do akceptacji przez Inwestora na etapie wykonywania robót.


Usunięcie gruzu i zdemontowanych materiałów z placu



Przekazanie Inwestorowi w formie dokumentacji wymaganych dokumentów takich jak atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty, pomiary itd. na zastosowany materiał,
urządzenia oraz na wykonane roboty budowlane.

ETAP II (Po wykonanej zabudowie i uruchomieniu rozdzielnicy średniego napięcia oraz
transformatora nr 1)




Likwidacja istniejących luksferów w komorze transformatora nr 2 i wykonanie ścian z bloczków
betonowych o szczelności i izolacji ogniowej minimum EI120 poprzez:
- Rozbiórkę istniejących ścianek z luksferów
- Wykonanie ścian z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
- Wykonanie tynków wewnętrznych
- Gruntowanie podłoża
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych
Odnowienie ścian wewnętrznych oraz sufitów w komorach transformatorowych nr 2 poprzez:
- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych oraz zdzieranie farb ze ścian i stropów
- Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi
- Gruntowanie podłoża ścian i sufitów
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów



Wymiana drzwi w komorze transformatorowej nr 2 poprzez:
- Demontaż istniejących drzwi w pomieszczeniu
- Montaż ościeżnic i nowych drzwi p.poż o szczelności i izolacji ogniowej minimum EI60. Drzwi
powinny posiadać minimum 2 zawiasy na każde skrzydło drzwiowe wraz z samozamykaczem oraz
wykonaną kratką wentylacyjną w skrzydle drzwiowym od dołu drzwi o wymiarach 50x50cm wraz z
filtrem. Kolor drzwi: RAL7035. Drzwi do każdego z pomieszczeń muszą zostać oznakowane i
opisane za pomocą grawerowanych tabliczek, których wymiary oraz szczegółowe dane Inwestor
poda na etapie realizacji prac.



Wykonanie nowej wentylacji w komorze transformatorowej nr 2 poprzez:
- Demontaż istniejących żaluzji wentylacyjnych stalowych z muru
- Montaż nowych żaluzji wentylacyjnych



Wymiana podjazdów dla transformatorów przy komorze nr 1 poprzez:
- Usunięcie nawierzchni betonowych
- Rozbiórkę elementów konstrukcji betonowej zbrojonej
- Demontaż istniejących
transformatorowych

żaluzji

wentylacyjnych

stalowych

z

muru

w

kanale

komór

- Wykonanie ścian w kanałach komór transformatorowych z bloczków betonowych o szczelności i
izolacji ogniowej minimum EI120
- Zasypanie kanałów wentylacyjnych piaskiem i ubicie warstwami co 15 cm
- Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych o średnicy 8 cm
- Wykonanie płyty betonowej żelbetowej podjazdu z betonu B20 (C16/20)
- Montaż obrzeży betony za pomocą konstrukcji stalowej z kątownika
- Dwukrotne malowanie powierzchni poziomych betonowych na obrzeżach betonowego podjazdu.


Wykonanie posadzki komory transformatorowej nr 1 poprzez:
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- Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego
- Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14
cm


Usunięcie gruzu i zdemontowanych materiałów z placu



Przekazanie Inwestorowi w formie dokumentacji wymaganych dokumentów takich jak atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty, pomiary itd. na zastosowany materiał,
urządzenia oraz na wykonane roboty budowlane.

Szczegółowy zakres robót przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
c) Opis prac towarzyszących
Nie przewiduje się prac towarzyszących.
d) Warunki bezpieczeństwa pracy
Prace należy przewidzieć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy pod nadzorem osób
uprawnionych do kierowania robotami. Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem pracy być
przeszkolona w zakresie prowadzonych prac.
Załoga powinna posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do prac na wysokości.
e) Ogólne postanowienia bhp
Za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie placu budowy odpowiada wykonawca.
Załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochronny. Stan techniczny narzędzi i sprzętu należy
sprawdzić bezpośrednio przed ich użyciem.
W czasie pracy na wysokości należy bezwzględnie używać sprzętu ochronnego zabezpieczającego
przed upadkiem na wysokości (szelki bezpieczeństwa). Przewidywane do wykonania prace nie
wymagają sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
f) Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze socjalno bytowe dla potrzeb pracowników wykonawcy zostanie zorganizowane przez
Wykonawcę
Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże wykaz pracowników (wraz z numerami
dowodów osobistych) oraz pojazdów niezbędnych do realizacji usługi.
2)

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Materiały zastosowane do robót powinny być oznakowane znakiem CE lub potwierdzone
deklaracją zgodności wydaną przez producenta ale tylko dla tych wyrobów, które
umieszczone są w wykazie wyrobów mających znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwo
określone przez Komisję Europejską.
Wszystkie zastosowane materiały i wyroby budowlane powinny być gatunku I, wolne od
jakichkolwiek usterek czy też wad

3)

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, środowisko naturalne i nie stworzy
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i pożarowego.

4)

Wymagania dotyczące środków transportu
Do transportu materiału używać sprawnych środków transportowych.
Warunki dojazdu na miejsce prowadzenia robót dobre, przy wykorzystaniu istniejącej
sieci dróg wewnętrznych.

5)

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z umową
i
specyfikacją techniczną. Roboty musza być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej –
zgłoszone pisemnie do końcowego odbioru.
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6)

Opis działań związanych z kontrolą, badaniem oraz odbiorem wyrobów
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości wykonanych robót wbudowanych
materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości wykonywanych robót
i wbudowanych materiałów na placu budowy jak i poza placem budowy (transport, składowanie u
Dostawcy – Producenta).
Wbudowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Odbioru należy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót.
Odbiór końcowy nastąpi w terminie do czternastu (14) dni od daty pisemnego zgłoszenia przez
Wykonawcę zakończenia wszystkich prac związanych z przedmiotem zamówienia i
doprowadzeniem placu budowy do stanu pierwotnego.

7)

Wymagania dotyczące przedmiaru i przedmiaru robót
Przedmiar robót został wykonany wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 września
2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego oraz
na podstawie przedmiaru. Do przedmiaru przypisano nazwę i kod grupy oraz kategorię robót w
oparciu o „Wspólny Słownik Zamówień”. Przedmiar sporządzono w oparciu o miary pobrane z
natury

8)

Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Wszystkie roboty mające charakter robót zanikowych winny być zgłoszone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego ze strony zamawiającego pisemnie, a fakt ich wykonania z przedmiarem wpisany do
protokołu odbioru i potwierdzony podpisem kierownika oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Po
zakończeniu robót budowlano – montażowych wykonawca pisemnie informuje inwestora o ich
zakończeniu i zgłasza gotowość do odbioru. Do zawiadomienia wykonawca dołącza kosztorys
powykonawczy wraz
z zestawieniem materiałów użytych do realizacji robót, certyfikaty i
aprobaty techniczne do zastosowanych materiałów oraz wyrobów budowlanych.

9)

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonywania tych prac.

10)

Dokumenty odniesienia
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 12.04.2002r.,
poz. 690.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie zakupu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku
w sprawie
rodzajów obiektów budowlanych, przy których jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać ratyfikowane jednostki uczestniczące w
ocenie zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac
projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – użytkowym.
Wspólny słownik zamówień.
Polskie normy odnoszące się do realizowanych prac budowlanych
i materiałów.
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ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ

(pieczątka wykonawcy)

Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Wykonanie robót budowlanych w Stacji OPT-14 sygn. TM/02/2018” oświadczam, iż następujące osoby
będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia:
L.p.

Imię i nazwisko

Posiadane uprawnienia

Nazwa
4
Wykonawcy

1.

UWAGA -, do wykazu należy załączyć dowód, potwierdzający posiadanie deklarowanych uprawnień.
Lista załączonych dowodów:

__________________ dnia ___ ___ _____ roku

…….…………………………………………
(czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w imieniu
wykonawcy)

4

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.
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