CKP.272.1.2019

Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie
ul. Juliusza Słowackiego 45/47
62-200 Gniezno

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą:

„Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie”
sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.)
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1. ZAMAWIAJĄCY
Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie
ul. Juliusza Słowackiego 45/47
62-200 Gniezno
Nr telefonu 61 4265341,
e-mail: sekretariat@ckp.gniezno.pl
strona internetowa: www.ckp.gniezno.pl
NIP 7842452551
REGON 631258046
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.30
Konto bankowe: PKO BP SA Oddział Gniezno 22 1020 4115 0000 9502 0187 3959
Z dniem 01.09.2019 r. na mocy uchwały nr XIV/69/2019 Rady Powiatu z dnia 27.06.2019 r.
Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie ulegnie przekształceniu w Centrum Kształcenia
Zawodowego i wejdzie w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy – Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, a także
wydanych na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniach wykonawczych (zwany w dalszej
części ustawą Pzp).
2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art.
39-46 ustawy Pzp.
2.4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze
zm.),
2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.),
3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2477),
4) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2479 ze zm.),
5) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń
zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127),
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2

6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145),
7) ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1010).
2.5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ), ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.)
2.6. Postępowanie prowadzone jest w na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, gdzie Zamawiający
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
(procedura odwrócona).
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej
o znominowanej mocy modułu minimum 270 Wp w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego
przy ul. Juliusza Słowackiego 45/47 w Gnieźnie w ramach projektu "Roboty termomodernizacyjne
w CKP w Gnieźnie" RPWP.03.02.01-30-0114/15.
3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
3.2.1. Szczegółowy zakres zamówienia opisuje załączony projekt, przedmiary robót, rysunki,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do SIWZ.
3.2.2. Roboty termomodernizacyjne w Centrum Kształcenia Praktycznego były już przedmiotem
postępowań o zamówienie publiczne w latach 2016-2018. Przedmiotowe postępowanie jest
ostatnim etapem realizacji prac termomodernizacyjnych, co oznacza, że wszystkie wymienione
prace w projekcie, z wyjątkiem przedmiotowego postępowania zostały wykonane.
3.2.3. Instalacje zaprojektowano stosując odnawialne źródła energii w postaci modułów
fotowoltaicznych opartych na ogniwach monokrystalicznych, znominowana moc modułu wynosi
minimum 270 Wp. Moduły fotowoltaiczne są laminowane ze szkłem hartowanym o grubości 3,2
mm, a pojedyncze ogniwa znajdują się pomiędzy dwoma warstwami foli z tworzywa sztucznego
TPO. Szklane pokrycie i folie elektroizolacyjna znajdująca się na tylnej ścianie są razem
laminowane, co gwarantuje ochronę przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.
Falowniki przekształcające prąd stały na zgodny z siecią prąd przemienny, wyposażone w funkcję
odpowiadającą za połączenie, i bezpieczne oddzielenie instalacji fotowoltaicznej od sieci
w przypadku awarii powinny być połączone zgodnie z dokumentacja projektową.
3.2.4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:
1) wykonanie robót przygotowawczych;
2) organizację terenu budowy;
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3) wykonanie pozostałych robót budowlanych, usług i dostaw, określonych w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
4) uporządkowanie terenu budowy.
3.2.5. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru
końcowego przepisami prawa i normami oraz zgodnie z:
1) umową;
2) z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;
3) SIWZ;
4) należytą starannością, warunkami technicznymi, posiadaną najnowszą wiedzą techniczną i sztuką
budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz doświadczeniem zawodowym, poleceniami inspektorów
nadzoru inwestorskiego i zaleceniami i wskazówkami Zamawiającego.
3.3. Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
3.3.1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby
zaangażowane do wykonywania robót budowlanych zatrudnione były przez wykonawcę lub
podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) wykonujące czynności: prace fizyczne związane
z robotami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj.
- prace budowlane,
- prace instalacyjne elektryczne (naścienne, przypodłogowe i ścienne, przewody kabelkowe),
- prace montażowe (konstrukcji, modułów fotowoltaicznych, inwertorów systemu, skrzynek
sterowniczo-sygnalizacyjnego, tablic rozdzielczych),
- prace związane z uruchomieniem.
Wymóg ten nie dotyczy osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie.
Prace objęte przedmiotem zamówienia realizowane będą m.in. na dachu budynku warsztatowego
(skośnego), gdzie wymagane są uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 3 m.
3.3.2. 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 3.3.1.
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3.3.3. Wykonawca każdorazowo w terminie 5 dni roboczych przedstawi zamawiającemu, na każde
jego żądanie, wskazane poniżej dokumenty potwierdzające sposób zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.3.1. 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, 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 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” (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników) Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 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 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”. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
1) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.3.1 czynności zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej w istotnych postanowieniach
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 3.3.1. czynności.
2) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
3.3.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia
spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego
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zamówienia.
3.3.5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury płatnej
w terminie do 30 dni od dnia udokumentowanego wpływu faktur wraz podpisanym protokołem
odbioru robót do sekretariatu Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie, ul. Juliusza
Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno. Płatność nie może nastąpić wcześniej niż 15.01.2020 r.
3.3.6. Z ramienia Powiatu Gnieźnieńskiego nadzór inwestycyjny i merytoryczny będzie prowadził
Wydział Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Odbioru dokona powołana przez
Dyrektora CKP komisja odbiorowa. Przed odbiorem wykonawca będzie zobowiązany do
przedłożenia wszystkich dokumentów odbiorowych, tj. dokumentacji powykonawczej w postaci
przynależnych do wykonanego zakresu rzeczowego aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji
zgodności, ocen higienicznych, itp. atestów na materiały zabudowane, protokołów i pomiarów
elektrycznych.
3.3.7. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem
odbioru. Termin przystąpienia zamawiającego do odbiorów w terminie 2 dni od dnia pisemnego
zgłoszenia gotowości wykonawcy do odbioru.
3.3.8. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres minimum 36
miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót, przez osoby
upoważnione. Zamawiający określa maksymalny okres gwarancji na okres 60 miesięcy.
Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
3.3.9. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej terenu inwestycji po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu wykonawcy z zamawiającym.
3.3.10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
3.3.11. Z dniem 01.09.2019 r. na mocy uchwały nr XIV/69/2019 Rady Powiatu z dnia 27.06.2019 r.
Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie ulegnie przekształceniu w Centrum Kształcenia
Zawodowego i wejdzie w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
3.4. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008):
45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

45311200-2

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315600-4

Instalacje niskiego napięcia

45223110-0

Instalowanie konstrukcji metalowych

45261215-4

Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
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42510000-4

Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania
powietrza i urządzenia chłodzące oraz maszyny filtrujące

31122000-7

Jednostki prądotwórcze

3.5. Pozostałe ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie powinno być zrealizowane w okresie od dnia 01.10.2019 roku do dnia 15.12.2019
roku.
5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu – zgodnie z pkt. 5.2.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 5.3.
5.2. WARUNKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW:
5.2.1. Z postępowania wyklucza się wykonawcę:
1) który nie wykazał, spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.3.1.
niniejszego rozdziału SIWZ,
2) wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust.1 pkt
12-23 ustawy Pzp.
5.2.2. Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust.11 ustawy Pzp – tj.
obowiązku przekazania przez wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
5.2.3. Zamawiający może
o udzielenie zamówienia.

wykluczyć
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5.2.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie
badania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki działu w postępowaniu.
5.3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.3.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) spełnia warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2) spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
3) spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, prawidłowo wykonał i ukończył dwie roboty
budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż
10 kW, mocowane na dachu budynku każda, z podaniem rodzaju robót, wartości, daty
i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
b) w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co
najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie aktualnych przepisów Praw
budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie niezbędnym do wykonania
przedmiotu zamówienia z aktualną przynależnością do Izby Budowlanej, zgodnie z ustawą z
dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186).
[zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r.w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 z 2006 r. poz. 578 z późniejszymi zmianami)] lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów
prawa w zakresie pełnionej funkcji, przynależne do właściwej Izby samorządu zawodowego (np. Izba
Architektów RP, PIIB) wraz ze wskazaniem terminu ważności tych uprawnień.
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W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia (konsorcjum,
spółka cywilna), warunek dotyczący posiadanych zdolności technicznych i zawodowych, o których
mowa w pkt. 5.3.1. pkt 3) lit a) i lit b) SIWZ Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów
trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych
podmiotów.
Ocena spełniania ww warunków będzie dokonywana metodą: spełnia/nie spełnia
w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
5.3.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
5.3.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.3.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający w celu oceny, czy
wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia, oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów określających
w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu oraz wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
4) czy pomiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Wymagane jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść
zobowiązania
5.3.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega
Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
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w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie
żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1.
5.3.6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.
5.3.7. W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.3.8. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają
pełnomocnika
do
reprezentowania
ich
w
postępowaniu
albo
reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.3.9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
określone w pkt. 5.3.1. niniejszego rozdziału musi spełniać łącznie.
5.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
5.4.1. jest niezgodna z ustawą,
5.4.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
5.4.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
5.4.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5.4.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
5.4.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
5.4.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp,
5.4.8. wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust 2 ustawy Pzp, na przedłużenie
terminu związania ofertą,
5.4.9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,
5.4.10. jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
5.4.11. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
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6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
6.1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
6.1.1. dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy
dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo; pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych
dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie - Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie;
6.1.2. wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
6.1.3. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym:
1) brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt. 5.2. SIWZ (załącznik
nr 3 do SIWZ),
2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt.
5.3. SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ),
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o którym mowa w pkt. 6.1.3. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie te ma wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia;
6.1.4. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, celem wykazania braku podstaw
do wykluczenia tych podmiotów w zakresie określonym w pkt. 5.2. SIWZ dodatkowo zobowiązany
jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 6.1.3 ppkt
1) SIWZ.
6.1.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów (o których mowa w art. 22a
ustawy Pzp), musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Z treści dokumentu (zobowiązania) – wzór załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy) musi
jednoznacznie wynikać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępnianego,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu udostępniającego, przez wykonawcę, przy
wykonaniu zamówienia,
c) okres udziału podmiotu udostępniającego przy wykonywaniu zamówienia,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
6.1.6. potwierdzenie wniesienia wadium (w przypadku innej formy niż pieniądz).
6.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, składa oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

11

Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
6.3. Zamawiający po dokonaniu czynności badania i oceny ofert wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona do uzupełnienia w terminie 5 dni aktualnych na dzień ich
złożenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 5.2.
i 5.3. SIWZ.
6.4. Niemniej jednak, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń i 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 i dokumentów.
6.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej do złożenia oświadczeń i dokumentów:
6.5.1. wykaz robót budowlanych potwierdzających, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał zamówienia na roboty budowlane, w zakresie spełnienia warunku zdolności technicznej i
zawodowej określonej w pkt. 5.3.1. ppkt 3) niniejszej SIWZ oraz załączeniem dowodów,
określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ.
Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie, są:
1) referencje, lub
2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane,
3) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
6.5.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, w zakresie spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej określonej w pkt. 5.3.1.
ppkt 3) niniejszej SIWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

12

6.5.3. dokumentów podmiotu trzeciego w celu wykazania braku podstaw wykluczenia
z postepowania oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca polega na zasobach innego
podmiotu.
6.6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.
6.6.1. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SIWZ wykonawca i inne podmioty składa
w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. A dokumenty
inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.6.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
6.6.3. 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 lub oświadczeń,
które każdego z nich dotyczą.
6.6.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.
6.6.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.6.6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń
i dokumentów, o których mowa w rozdziale 6 SIWZ jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnopolskich 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 2018r., poz. 696).
6.7. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów
gospodarczych (konsorcjum, spółki cywilne):
6.7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków
zgodnie z zapisami zawartymi w rozdz. 5 i 6 SIWZ.
6.7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, na żądanie Zamawiającego
Wykonawcy przedstawią umowę regulującą współpracę tychże podmiotów zawierająca w swojej
treści następujące postanowienia:
- wpis dotyczący zakazu rozwiązania umowy, zmian treści umowy konsorcjalnej oraz zmian
członków konsorcjum bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego,
- zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,
- solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.
6.7.3. Umowa nie może być podpisana na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia określony
w umowie.
6.7.4. W umowie i ofercie należy wskazać lidera konsorcjum – jako reprezentanta Wykonawców –
z którym zostanie zawarta umowa. Reprezentant konsorcjum winien być również upoważniony do
zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego
występowania w realizacji kontraktu. Dotyczy to również płatności za wykonanie zamówienia.
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UWAGA: reprezentant Wykonawców powinien dołączyć do składanej oferty pisemne
pełnomocnictwo (upoważnienie) do występowania w imieniu konsorcjum. Pełnomocnictwo
(upoważnienie) to powinno jednoznacznie określać powstępowanie, do którego się odnosi
i obejmować wszelkie czynności związane z prowadzeniem postępowania i być podpisane przez
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów konsorcjum. Wszelkie opłaty
związane z ustanowieniem pełnomocnictwa (upoważnienia) ponosi Wykonawca.
6.7.5. Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym
oświadczenie wymienione w rozdz. 6 SIWZ, muszą być podpisane przez wszystkie podmioty lub
wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
6.7.6. Wszelkie informacje zawarte w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla
każdego z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum.
6.7.7. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi
się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla
mocodawców.
6.8. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych
6.8.1. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem
informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę oraz jeżeli składający ofertę jednocześnie
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
6.8.2. Elementy oferty, które wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1010) powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej
„informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty,
powinna zostać umieszczona, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informacja, że
jest on zastrzeżony i znajduje się w odrębnej kopercie.
6.8.3. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz.
1010) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się „nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo
nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich
w poufności.”
6.8.4 Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które
w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty
złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz
za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę, co do których składający ofertę
(nie później niż do upływu terminu składania ofert) wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. W sytuacji nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku uzasadnienia
zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa dokumenty są jawne.
6.8.5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca zastrzega informację jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, na dzień składania ofert wykazuje zasadność zastrzeżenia. Minimalnym
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wymogiem dla skuteczności powyższych działań jest wykazanie na dzień składania ofert, że
spełnione są łącznie następujące przesłanki:
- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny
posiadający wartość gospodarczą,
- informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
6.8.6. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego 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 ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
6.8.7. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika
z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
6.9. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, klauzula informacyjna z art. 13
RODO
6.9.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego
w Gnieźnie, Pan Sylwester Sip
- inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie jest
Pan/Pani Radosław Zawadzki
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, sprawa nr CKP.272.1.2019,
„Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie”, 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 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

15

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:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiającego może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu);
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(w sytuacji, gdy 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).
3) 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
(w sytuacji, gdy 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. Wystąpienie
z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu).
4) 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:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) 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.
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
7.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt. 7.3. SIWZ
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7.2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r. poz.
2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019
r. poz. 123).
7.3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty waz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów wymienionych w rozdziale 6 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których dopuszczalna jest forma
pisemna.
7.4. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą poczty e-mail przy przekazywaniu
następujących dokumentów:
a) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ,
b) modyfikacje treści SIWZ,
c) wniosek o wyjaśnienie oraz wyjaśnienie treści oferty,
d) wniosek o wyjaśnienie oraz wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których
mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp,
e) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 2, 2f, 3, 3a, 4 ustawy Pzp,
f) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
g) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych, oczywistych omyłek
pisarskich oraz innych omyłek polegających na niezgodności treści oferty ze SIWZ,
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
h) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek
polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści
oferty,
i) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz
odpowiedź wykonawcy,
j) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
k) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali
z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
l) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
ł) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184
i 185 ustawy.
Uwaga! Przy przekazywaniu korespondencji w formie e-maila należy przygotowany i podpisany
przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy dokument zeskanować i przesłać jako
załączniki do wiadomości z zachowaniem układu i sposobu sporządzania pism obowiązującego
w korespondencji tradycyjnej.
7.5. W przypadku, gdy zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
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W sytuacji braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na e-mail podany przez wykonawcę zostało
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że
wykonawca wezwany do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, zawiadomienia, wniosku lub
informacji oświadczy, iż wiadomości nie otrzymał.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.
7.6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
7.7. Zamawiający przekaże treść zapytań i wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, a ponadto zamieści je na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ bez ujawniania
źródła zapytania.
7.8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ udostępnia na stronie internetowej, na której
udostępnił SIWZ, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu.
7.9. Korespondencje związaną z niniejszym postepowaniem, należy kierować na adres:
Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie
ul. Juliusza Słowackiego 45/47
62-200 Gniezno
Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postepowaniem, w tym ewentualne
zapytania lub informacje o wniesieniu odwołania, były kierowane wyłącznie na ten adres,
dostarczane w godzinach pracy zamawiającego tj. od 7:30 do 15:30 i były opatrzone numerem
sprawy: CKP.272.1.2019 oraz dopiskiem: „Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie”
Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki
organizacyjnej, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.
Miejscem odbioru wszelkiej
w godzinach 7:30 – 15:30.

korespondencji

dotyczącej

postępowania

jest

Sekretariat

7.10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawie postępowania są:
7.10.1. w kwestiach merytorycznych:
Sylwester Sip, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego, e-mail: dyrektor@ckp.gniezno.pl;
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Kontakt jest możliwy w dni robocze w godzinach pracy placówki.
Kontaktowanie się z zamawiającym pod innym niż ww. adres mailowy nie rodzi skutków prawnych
określonych w Pzp.
7.11. Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek
inny kontakt - zarówno z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się
z wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że zamawiający nie
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny
lub/i osobisty w swojej siedzibie.
7.12. Protokół postępowania prowadzony przez zamawiającego jest jawny. Oferty oraz wszelkie
oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być
one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
8. WADIUM
8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie złotych
polskich: trzytysiące 00/100).
Z dopiskiem: „Wadium – nr sprawy CKP.272.1.2019
8.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6
ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2019 r. poz. 310).
8.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
8.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: PKO BP SA
Oddział Gniezno 22 1020 4115 0000 9502 0187 3959.
8.5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty
zostaje termin uznania kwoty na rachunku zamawiającego.
8.6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz wykonawca dołącza do oferty
kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium potwierdzoną za zgodność
z oryginałem i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia
i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. W przypadku wniesienia wadium
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w formie poręczeń lub gwarancji konieczne jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę
określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
8.7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ, spowoduje odrzucenie
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
8.8. Wadium musi być wniesione na cały okres związania oferta poczynając od daty składania ofert.
8.9. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, że jest ono
nieodwołalne i że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium,
zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek
zastrzeżeń.
8.10. W przypadku gdy wadium w formie gwarancji wnoszone będzie przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji powinno wynikać, że
odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak i do wszystkich pozostałych
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.
8.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się jeden raz do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
10.1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
10.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
10.3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10.4. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna (sporządzona pismem komputerowym,
maszynowym, lub inną trwałą i czytelną techniką).
10.5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem
rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Podpisy na ofercie, dokumentach,
oświadczeniach muszą być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką. Jeżeli zostanie podpisana
przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
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10.6. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – trwale zszyte, zbindowane
itp. w sposób uniemożliwiający ich dekompletacje. Oferta powinna być podpisana przez
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a wszystkie jej strony ponumerowane i parafowane.
10.7. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
10.8. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe
zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert.
10.9. Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie oznaczonej
następująco:
Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie
ul. Juliusza Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno
z dopiskiem: Przetarg nieograniczony p.n.: „Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie”. Nie
otwierać przed 20.08.2019 roku godz. 9:00” oraz były opatrzone numerem sprawy:
CKP.272.1.2019
10.10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10.11. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub
wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej "ZMIANA"
lub "WYCOFANIE" i opisane jak w pkt. 10.9.
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Ofertę należy złożyć do dnia 20.08.2019 r., godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego: Centrum
Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie, 62-200 Gniezno, ul. Juliusza Słowackiego 45/47, sekretariat.
11.2. Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską
o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do siedziby
Zamawiającego.
11.3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.08.2019 r., godz. 9:30 w siedzibie
zamawiającego: Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie, 62-200 Gniezno, ul. Juliusza
Słowackiego 45/47, sala konferencyjna nr 1.12.
11.4. W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane opakowania zawierające oferty, których dotyczy
"WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez otwierania.
11.5. Opakowania oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte w trakcie otwarcia oferty
wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian,
zostaną dołączone do oferty.
11.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
11.7. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje ilość złożonych ofert a następnie każdorazowo
ogłosi:
11.7.1. Nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
11.7.2. Informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków
płatności zawartych w ofertach.
11.8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania niezwłocznie.
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12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.
12.2. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu
cywilnego, biorąc pod uwagę poniższe ograniczenia wynikające z formy zapłaty:
a) jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
b) w przypadku zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie przedmiotu
zamówienia groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać
umowę.
12.3. Podana w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) cena realizacji zamówienia
ogółem musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) liczbowo i słowniez uwzględnieniem
należnego podatku VAT naliczonego zgodnie z obowiązującymi w terminie składania ofert
przepisami, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową
i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej, prawidłowej, terminowej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia jak i wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do
poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia.
12.4. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia oraz koszty w szczególności:
a) podatku VAT,
b) wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia,
c) wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych,
d) zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy,
e) ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,
f) zorganizowania i utrzymania zaplecza robót (woda, energia elektryczna),
g) dozorowania,
h) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
i) wywozu i utylizacji odpadów z terenu robót,
j) innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
12.5. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
12.6. Cenę oferty należy podać w wysokości netto, brutto. Podstawą oceny oferty
i rozstrzygnięcia postępowania będzie kwota brutto uwzględniająca podatek Vat w wysokości
obliczonej w terminie składania oferty. Do porównania ofert przyjmuje się cenę (wartość brutto),
którą Wykonawca poda w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).
12.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
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12.8. Cena może być tylko jedna i nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena nie ulega zmianie
przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT
13.1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert
i ich wagą.
CENA OFERTY – 60 %
W ramach tego kryterium oceniany będzie całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia wg.
poniższego wzoru:
najniższa cena brutto (zł)
C = ----------------------------------------- x 100 x 60
cena brutto badanej oferty (zł)
C – ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium cena
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego
kryterium.
OKRES GWARANCJI – 40 %
Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany będzie do zadeklarowania długości gwarancji
w miesiącach. Deklarowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Zamawiający
ustala maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego robót.
Ofertom przyznaje się punkty za okres gwarancji na przedmiot zamówienia
okres gwarancji wskazany w badanej ofercie
G = ---------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 40
najdłuższy okres gwarancji proponowany w ocenianych ofertach

G – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium okres gwarancji
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego
kryterium.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji podstawowej na minimum 36 miesięcy, za którą
nie otrzyma żadnych punktów. Natomiast zaproponowanie terminu gwarancji w przedziale 37 do
60 miesięcy będzie podlegało punktacji wg. powyższego wzoru.
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1) okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach;
2) przy podaniu okresu gwarancji w innych jednostkach czasu lub niepełnych miesiącach - przyjęta

będzie do oceny wyliczona ilość pełnych miesięcy, z zaokrągleniem „w dół";
3) jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 m-cy do oceny ofert zostanie
policzony termin 60 miesięcy jako maksymalny, zgodnie z żądaniem zamawiającego. Do umowy
zostanie wpisany okres gwarancji zgodny ze złożoną ofertą.
13.2. Przyjmuje się skalę oceny dla każdego kryterium od 0 – 100 pkt. Punkty za ww kryteria będą
mnożone przez ich wagę (%). Oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans, czyli
najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ww. kryteria, zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Oferta zostanie oceniona poprzez zsumowanie wartości w kryterium cena, kryterium okres
gwarancji, zgodnie z poniższym wzorem:
W=C+G
13.3. Komisja przetargowa dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do
dwóch miejsc po przecinku.
13.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji i zostanie
uznana jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów za kryterium cenowe, okres
gwarancji.
14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO
WYBORZE
OFERTY
W
CELU
ZAWARCIA
UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
14.1. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni. W przypadkach, o którym mowa w art. 24 ust. 8
ustawy Pzp, wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę,
zamawiający uznał za niewystarczające;
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
d) unieważnieniu postępowania (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert oraz w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert), podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 14.1 ppkt a) i d) SIWZ na stronie
internetowej.
14.2. Zamawiający unieważni całe postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny
najkorzystniejszej oferty,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
5) w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o tej samej
cenie.
14.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zamówienia.
14.4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
14.5. Zamawiający podpiszę umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
14.6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
14.7. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym
w art. 94 ustawy Pzp, nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub w terminie 10 dni – jeżeli zawiadomienie
o wyborze oferty zostanie przekazane w inny sposób.
14.8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia najpóźniej w dniu podpisania umowy:
- oryginału lub potwierdzonej za zgodność kopii: uprawnienia kierownika robót budowlanych
oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Budowlanej;
- potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia umowy
konsorcjum (jeżeli nie została załączona do oferty);
- „Wykazu pracowników realizujących robotę budowlaną” w ramach zatrudnienia
na podstawie umów o pracę;
- listy podwykonawców (jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcom),
wskazując nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi.
14.9. Nie dostarczenie dokumentów wymienionych w pkt. 14.8. SIWZ w terminie przed zawarciem
umowy traktowane będzie jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy.
14.10. Oferent powinien przybyć we wskazane przez zamawiającego miejsce, w celu podpisania
umowy według warunków podanych w niniejszej dokumentacji przetargowej.
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14.11. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert (oferta najwyżej oceniona spośród pozostałych
ofert), bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki,
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
15.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
8% całkowitej ceny podanej w ofercie.
15.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
15.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019
r., poz. 310).
15.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego: PKO BP SA Oddział Gniezno 22 1020 4115 0000 9502 0187
3959.
16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
16.1. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
16.1.1. Zostanie zawarta w formie pisemnej na ogólnych warunkach określonych w projekcie
umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ;
16.1.2. Mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie
stanowią inaczej;
16.1.3. Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie
do informacji publicznej;
16.1.4. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
16.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści
złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
16.2.1. w stosunku do osób – zmiany osób reprezentujących / osób realizujących przedmiot umowy,
wskazanych przez wykonawcę w ofercie (w tym zmiana kierownika robót, na wniosek
wykonawcy, pod warunkiem, że osoba wskazana do przejęcia obowiązków kierownika,
będzie posiadała przygotowanie co najmniej równe osobie dotychczas pełniącej tę funkcję
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oraz będzie spełniała wymogi określone w pkt. 5.1. ppkt 3) SIWZ) w skutek zmian
organizacyjnych, niespodziewanych zdarzeń losowych, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu
czynności osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, nienależyte wykonywanie
obowiązków, przy czym zmiany w tym zakresie mogą być dokonane wyłącznie pod warunkiem
zagwarantowania przez wykonawcę wykonania przedmiotu umowy przez osoby dające rękojmię
należytego wykonania przedmiotu umowy.
16.2.2. zmiany danych adresowych – w przypadku zmiany siedziby,
16.2.3. zmiany terminów realizacji umowy, w przypadku zmian terminów wykonania umowy
o dofinasowanie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Urzędem Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego.
16.2.4. zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia.
16.2.5. działania sił wyższych niezależnych od wykonawcy, nie stanowiących jego
i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza
zdarzeniami zwykłymi - zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy
o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Siła wyższa, o której mowa
wyżej jest to zdarzenie niezależne od wykonawcy, nie stanowiące jego problemów
organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani
któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub
w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy.
16.2.6. wystąpienia dodatkowych robót na podstawie okoliczności, o których mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
16.2.7. Wystąpienia robót zamiennych, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne
do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia
w stosunku do przedmiotu określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
wynikającego z treści oferty, w szczególności w zakresie:
- zaoferowanych materiałów, urządzeń – w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi
wycofanie z produkcji materiałów, urządzeń, a wprowadzenie zamienników nie spowoduje zmiany
parametrów świadczenia,
- pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy,
- pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, a także podniesienie bezpieczeństwa
wykonywania robót, usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,
- ujawnienie w trakcie robót potrzeby przeprowadzenia ich w innej wymaganej
w danych warunkach metodzie (technologii) czy przy użyciu innych materiałów.
16.2.8. Jeżeli zmiana o której mowa w ppkt 16.2.7. SIWZ wymaga zmiany specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny
zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie, zmiany
przedmiaru i niezbędne rysunki. Projekt ten wymaga akceptacji obu stron.
Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
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– opis propozycji zmiany,
– uzasadnienie zmiany,
– opis wpływu zmian na harmonogram robót i termin wykonania umowy oraz uzyskanie zgody
Zamawiającego.
16.2.9. Wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
a)
zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy
i wynikającej z tego tytułu zmiany. Wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana
o wartość należnego podatku,
b)
wystąpienia dodatkowych robót na podstawie okoliczności, o których mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
16.3. Wniosek z propozycją zmiany treści umowy złożony przez jedną ze stron winien zawierać
określone zmiany, uzasadnienie zmiany oraz czasu wykonania zmiany.
16.4. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem
nieważności.
17. PODWYKONAWCY
17.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
17.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy.
17.3. Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców na których zasoby
wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
17.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
18.1. W niniejszym postępowaniu wykonawcom przysługuje środek ochrony prawnej
w postaci odwołania, którego szczegółowa regulacja została zawarta w art. 180 - art. 198 ustawy
Pzp.
18.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego objętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
18.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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18.4. 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.
18.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzone
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
18.6. 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.
18.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.( Dział VI Środki
ochrony prawnej).
18.8. Na orzeczenie Izby przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego
właściwego dla miejsca albo siedziby Zamawiającego.
18.9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Wszelkie informacje przestawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 3 – Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
Zał. nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Zał. nr 5 - Wykaz wykonanych robót
Zał. nr 6 – Wykaz osób
Zał. nr 7 – Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
Zał. nr 8 – Projekt umowy
Załączniki dotyczące części technicznej:
i odbioru robót, Przedmiary robót.

Projekt,

Specyfikacja

techniczna

wykonania

Gniezno, dnia 29.07.2019r.

zatwierdził:
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ
pieczątka firmowa Wykonawcy
................................, dnia ...................
Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie
ul. Juliusza Słowackiego 45/47
62-200 Gniezno

FORMULARZ OFERTOWY
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą:

„Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie”
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa....................................................................................................................
Adres…..................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
Osoba upoważniona do reprezentowania: …………………………………………….. Oświadczam, iż
wskazana osoba/osoby jest/są upoważniona/upoważnione do reprezentacji Wykonawcy na dzień podpisania
oferty (na mocy informacji zawartych w KRS/CEIDG bądź udzielonego pełnomocnictwa):
…………………………………………………..
Ofertę składam w imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum/spółka cywilna)
Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /jeżeli
dotyczy/
Lider: …………………………………………… Adres: …………………………..………………….
nr NIP: …….……………………………………………………………………………………………
nr REGON: ..……………………..……………………………………………………………………..
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Partnerzy:
Nazwa: ………………………………………… Adres: ………………….……………………………
nr NIP:……………………………………………………………….…………………………………
nr REGON: …………………………………………………………………..………………………..
Nazwa: ………………………………………… Adres: ……………………………………….………
nr NIP: ..…………………………………………………………………………………………………
nr REGON: .…………………………………………………..………………………………………..
Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub
więcej podmioty gospodarcze jest:
Imię i nazwisko: …….…………………………………………………………...……………….……
tel. Kontaktowy: …………………… nr fax: ……….………… e-mail: ……………………………
Podstawa do reprezentacji: ………………………………………………………………

Zobowiązania wykonawcy:
Zobowiązuję(my) się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ,
oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

1.

CENA OFERTOWA za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Cena ofertowa netto wynosi:…………..……………………………………………………………
Cena ofertowa brutto wynosi:………………………………..….…………………………………
Słownie złotych polskich:………………………………………..…………………………………

OKRES GWARANCJI
2. Udzielę/my gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres:…………………. miesięcy*
* wpisać proponowany okres gwarancji. Minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy.
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę okresu na jaki udziela gwarancji Zamawiający uzna, że
Wykonawca udziela minimalnej wymaganej przez Zamawiającego gwarancji tj. 36 miesięcy, maksymalny
okres gwarancji 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
Oświadczamy że:
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1. Zapoznałem/zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami
(wraz z projektem umowy), udostępnioną przez zamawiającego i nie wnoszę/wnosimy do niej żadnych
uwag i zastrzeżeń oraz w pełni akceptuję/akceptujemy określone w niej wymagania.
2. Przyjmuję/przyjmujemy
termin
wykonania
zamówienia
wskazany
w
SIWZ
tj.
w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2019 r. oraz akceptuję warunki rozliczenia za wykonanie
przedmiotu umowy tj. płatność w terminie 30 dni od dnia udokumentowanego wpływu faktury wraz z
podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru, z tym, ze płatność nie może nastąpić wcześniej niż
15.01.2020 r.
3. Zapoznałem/zapoznaliśmy się z posiadaną przez zamawiającego dokumentacją związaną z przedmiotem
zamówienia, sprawdziłem/sprawdziliśmy ich kompletność oraz zapoznałem/zapoznaliśmy się
z warunkami rzeczywistymi i uwzględniłem/uwzględniliśmy je w wycenie i terminie realizacji
przedmiotu zamówienia.
4. Zdobyłem/zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia,
a oferowana cena ryczałtowa obejmuje pełen zakres zamówienia.
5. Uważam/uważamy się za związanego/związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu
składania ofert.
6. Oświadczam/oświadczamy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od …… do ……
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art.
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010) i jako takie nie mogą być
ogólnodostępne. Co uzasadniam w następujący sposób……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..*
* wypełnić jeżeli dotyczy
7. Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium: forma i kwota wniesionego wadium:
……..……………………………………………………………………………………………………….
8. Osoby do kontaktów z zamawiającym:
Imię i nazwisko ………………………………………………telefon kontaktowy ……………………..
Fax ………………e-mail…………………………………………………………………………………...
9. Oświadczam/oświadczamy, że zamówienie wykonamy bez udziału podwykonawców* z udziałem
podwykonawców*, którzy zrealizują następujące części zamówienia:
Lp.

Nazwa firmy podwykonawcy

Nazwa części zamówienia powierzona Podwykonawcy

* niepotrzebne skreślić
10.
Oświadczam/oświadczamy, że Wykonawca jest:
□mikroprzedsiębiorstwem* (definiuje się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót
netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów
euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2
milionów euro)
□małym przedsiębiorstwem* (definiuje się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat

obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął
roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

32

równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych
lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą)
□średnim przedsiębiorstwem* (definiuje przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął
roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych
lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym
przedsiębiorcą;)

*odpowiednie zaznaczyć „X”
11. Na ofertę składają się dokumenty ponumerowane i podpisane przez upoważnioną osobę
w ilości ……… stron.
12. Integralną częścią oferty są (załączniki - oświadczenia i dokumenty):

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Miejscowość, data: ..........................................................................................................................
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania)

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO:
OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

Miejscowość, data: ............

......................................................................................
(podpis osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania)

*Uzupełnić/wykreślić
** 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)
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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OŚWIADCZENIE OFERENTÓW/WYKONAWCÓW
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679)
W związku z realizacją Projektu pn. „Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie” oświadczam, że przyjmuję do
wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy RPWP.03.02.01-30-0114/15
– Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Natomiast
w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych minister
właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony
danych osobowych
- w ramach zbioru Wnioskodawcy RPWP.03.02.01-30-0114/15: Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd
Marszałkowski

Województwa

Wielkopolskiego

w

Poznaniu,

al.

Niepodległości

34,

61-714

Poznań,

e-mail:inspektor.ochrony@umww.pl,
- w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny: oraz z Inspektorem ochrony danych osobowych, Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4,00-926 Warszawa, e-mail: iod@miir.gov.pl.
3. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c
oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE– dane osobowe są niezbędne dla realizacji
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy RPWP.03.02.01-30-0114/15:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320,
z późn. zm.);
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.);
c)ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).
2. W odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
1.a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
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Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320,
z późn. zm.);
1.b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.);
1.c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
1.d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy
dotyczące wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi
i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1).
5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu (nr Projektu) RPWP.03.02.01-300114/15 w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, kontroli, audytu w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).
6. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym
Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 -Zarząd Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61‑714
Poznań, Beneficjentowi realizującemu Projekt Roboty termomodenizacyjne w CKP – Centrum Kształcenia
Praktycznego, ul. Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w
realizacji Projektu – nie dotyczy.
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji
Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom,
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach WRPO 2014+.
7. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa,

odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem

możliwości rozliczenia kosztów wynagrodzenia w ramach Projektu.
8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.
............................................................
Miejscowość, data
..........................................................................................
(podpis osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania)
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ
Wykonawca:
…………………………………………
…………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Roboty termomodernizacyjne
w CKP w Gnieźnie”, prowadzonego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie, oświadczam,
co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

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

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, rozdział 5 pkt. 5.3.1.(wskazać dokument
i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam
na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………,
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ
Wykonawca:
…………………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Roboty termomodernizacyjne
w CKP w Gnieźnie”, prowadzonego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie, oświadczam,
co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,
że
nie
podlegam
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

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

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art.
24
ust.
8
ustawy
Pzp
podjąłem
następujące
środki
naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………..………………….........
..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………….……
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres,
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ
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. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (dalej jako: ustawa Pzp),
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Roboty termomodernizacyjne
w CKP w Gnieźnie”, prowadzonego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie, oświadczam,
co następuje:

- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018r. poz. 1986 ze zm.) tj.
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2015 poz. 184)*
- oświadczamy, że należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018r. poz. 1986 ze zm.) tj.
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2015 poz. 184), co podmiot wymienione poniżej (należy podać nazwy i adres siedzib)*
Lp.
Nazwa i adres podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej

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

*niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ
Wykonawca:
…………………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Roboty termomodernizacyjne
w CKP w Gnieźnie”, prowadzonego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie, składam:

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT
BUDOWLANYCH
polegających na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienia: dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu
instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 KW z mocowaniem na dachu budynku każda, wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej (SIWZ pkt. 5.3.1 ppkt 3)
Lp.

Rodzaj robót, nazwa i adres
obiektu, opis wykonanych
robót

Wartość brutto
zamówienia

Odbiorca
(nazwa, adres,
telefon)

Data/termin realizacji
wykonania/wykonywa
nia
zamówienia

Doświadczenie
własne
Wykonawcy/
Wykonawca
polega na wiedzy
i doświadczeniu
innych
podmiotów

Do Wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej
Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie, są:
1) referencje, lub
2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
3) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– inne dokumenty.

Miejscowość, data:
...................................................................................................
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania)
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ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ
Wykonawca:
…………………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Roboty termomodernizacyjne
w CKP w Gnieźnie”, prowadzonego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie, składam:
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

p.

Imię i nazwisko

Posiadane kwalifikacje oraz rodzaj dokumentu
uprawniającego do wykonywania czynności (nr
uprawnień zawodowych)1)

Dysponowanie
osobami

Uprawnienia budowlane do:

Pracownik

…….……………………………………...……

z zasobów
własnych *

Specjalność:
…….……………………………………...……
Nr uprawnień: …………..……………...……
1.

………………

Podstawa dysponowania
osobami2)
Podstawa
dysponowania osobą: *
umowa o pracę
umowa zlecenia
umowa o dzieło
zobowiązanie
innego podmiotu
inne (podać jakie)
………………………
-

Organ wydający uprawnienia:
…….……………………………………...……
Data wydania: …………………………...……
Inne informacje …………………………...……

Pracownik
oddany

…….……………………………………...……

w dyspozycję *
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*Niepotrzebne skreślić
1) Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku określonego w
5.3. ppkt.3) SIWZ;
2) W przypadku osób oddanych w dyspozycję należy przedstawić (załączyć do oferty): pisemne zobowiązanie podmiotu dysponującego
pracownikiem o oddaniu pracownika do dyspozycji.
3)

W ostatniej kolumnie, należy wskazać podstawę dysponowania poprzez wykreślenie niepotrzebnych zapisów.

Miejscowość, data:
...................................................................................................
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania)
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ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ
(jeżeli dotyczy)
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia
Podmiot udostępniający zasoby:
...............................................................
……………............................................
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m / o ś w i a d c z a m y,
że zobowiązuję/zobowiązujemy się oddać niżej wymienionemu Wykonawcy:
Wykonawca:
…………………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na pn. „Roboty
termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie”, prowadzonego przez Centrum Kształcenia Praktycznego
w Gnieźnie, przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania
Zakres zobowiązania:
1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego1
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
2. sposób
wykorzystania
zasobów
przy wykonywaniu zamówienia2:

podmiotu

udostępniającego,

przez

Wykonawcę,

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3. okres udziału podmiotu udostępniającego przy wykonywaniu zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………….
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4. Oświadczam, że ww potencjał będzie czynnie uczestniczył w realizacji zamówienia dla którego
wymagane są jego kwalifikacje.

Miejscowość, data:
...................................................................................................
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania)

1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:
zdolności techniczne lub zawodowe w tym, że:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
- dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:
kierownikiem robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych
z aktualną przynależnością do Izby Budowlanej;
- posiadał doświadczenie w zakresie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prawidłowo wykonał i ukończył dwie roboty budowlane polegające na
wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 10 KW, mocowane na dachu budynku każda, z podaniem rodzaju
robót, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączył dowody
określające czy zostały te roboty wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
2. np. podwykonawstwo.
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ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ

PROJEKT UMOWY
UMOWA NR .........
Zawarta w dniu ………… .2019r. w Gnieźnie pomiędzy:
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO z siedzibą w Gnieźnie pod adresem:
ul. Juliusza Słowackiego 45/47, NIP 7842452551, Regon 631258046
reprezentowanym przez:
………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
……………………………………...
……………………………………...
reprezentowanym przez:
………………………………………
………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) pod nazwą: „Roboty
termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie”, realizując projekt p.n. „Roboty termomodernizacyjne
w CKP w Gnieźnie” oraz na podstawie złożonej oferty została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na budowie instalacji
fotowoltaicznej o znominowanej mocy modułu minimum 270 Wp w budynku Centrum
Kształcenia Praktycznego przy ul. Juliusza Słowackiego 45/47 w Gnieźnie.
2. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w ust. 1 zostanie potwierdzone ostatecznym
protokołem odbioru.

1.
2.
3.
4.

§2
Termin realizacji określonego w § 1 przedmiotu umowy ustala się od dnia 01.10.2019 r. do dnia
15.12.2019 r.
Przez termin zakończenia realizacji zamówienia Zamawiający rozumie datę pisemnego
zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego.
Za termin odbioru końcowego ustala się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, bez
zastrzeżeń, po usunięciu ewentualnych usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego.
Strony ustalają, że przekazanie terenu budowy nastąpi w dniu podpisania umowy.
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5. Protokół przekazania terenu budowy ze strony Wykonawcy podpisują osoby upoważnione do
reprezentacji Wykonawcy.
§3
1. Wynagrodzenie zgodne z przedłożoną ofertą w łącznej wysokości ………………. PLN brutto
(słownie złotych polskich: …………………..…………………….……………………….…),
za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy ma charakter wynagrodzenia
ryczałtowego, obejmuje wszystkie składniki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu określonego w
§ 1 przedmiotu umowy.
2. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy dokonana zostanie przez
Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia udokumentowanego wpływu faktury oraz
podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru robót do sekretariatu Centrum Kształcenia
Praktycznego w Gnieźnie, ul. Juliusza Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno, nie wcześniej niż
15.01.2020 r.
3. Dane Zamawiającego do faktury:
Nabywca: Powiat Gnieźnieński, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno,
NIP 7842452551,
Płatnik: Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie, ul. Juliusza Słowackiego 45/47, 62-200
Gniezno.
4. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
a) zestawienie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców,
b) oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców o zapłacie
przysługujących im wynagrodzeń za wykonanie realizowanych przez nich robót,
c) w przypadku wykonania robót siłami własnymi – bez udziału podwykonawców, Wykonawca
składa oświadczenie, że roboty budowlane objęte fakturą wykonał bez udziału podwykonawców
i dalszych podwykonawców.
5. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy, w tym koszty materiałów i urządzeń, oraz
następujące koszty :
a) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,
b) pełnej obsługi geodezyjnej,
c) projektu organizacji robót,
d) koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu
budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez
wyłączenia z eksploatacji, wywozu odpadów, jak również przeprowadzenie pomiarów i
prób koniecznych do prawidłowej realizacji robót i innych dokumentów wymaganych
szczegółowymi przepisami oraz wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu
umowy, w tym też nie ujęte w dokumentacji technicznej, a bez których nie można
wykonać przedmiotu umowy.
6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może
być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego
w ust. 1 powyżej. Cena musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia
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są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że określając cenę ryczałtową, bardzo starannie zapoznał się z
przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć
wpływ na cenę zamówienia oraz, że należycie ocenił wartość przedmiotu umowy.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją
projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami,
wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy.
§4
1. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Wydział Inwestycji
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w osobie: ………………………………… oraz Dyrektor
Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie.
2. W imieniu Wykonawcy osobą nadzorującą będzie: ………………………………………..
3. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy będzie kierownik robót elektrycznych,
posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:............................................................
§5
1. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty
wpływu do siedziby Zamawiającego pisemnego zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający
dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy.
2. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad,
które to wady Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie określonym przez
Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 7 dni.
b) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym
związanych. W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru robót,
Zamawiający zleci usunięcie wad innemu wykonawcy, a koszt zlecenia obniży wartość
wynagrodzenia umownego określonego w umowie.
c) jeśli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio
wynagrodzenie lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia określony w § 1 umowy z
należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, adekwatnymi normami
technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, projektem budowlanym, rysunkami,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót oraz z postanowieniami
umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan
techniczny i prawidłowość ich oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy.
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3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą protokolarnego przejęcia
terenu budowy od Zamawiającego.
4. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę urządzeń lub materiałów równoważnych do
wskazanych w SIWZ albo w projekcie lub zastosowania równoważnych norm budowlanych,
obowiązek udowodnienia równoważności, tj. posiadania przez nie parametrów lub cech nie
gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.
5. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy ma obowiązek, na wezwanie Zamawiającego,
przekazać dokumenty potwierdzające równoważność użytych przez Wykonawcę materiałów,
urządzeń lub zastosowanie przez niego norm (na warunkach określonych w ust.
poprzedzającym), w terminie 3 dni od wezwania przekazanego pisemnie, faksem lub pocztą
elektroniczną pod rygorem kar umownych określonych w § 9 niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP, przestrzegać
warunków p.poż. i ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wynikające z nieprzestrzegania
w/w przepisów.
7. Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby zaangażowane do wykonywania robót budowlanych
zatrudnione były przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz.
1040) wykonujące czynności: prace fizyczne związane z robotami budowlanymi w zakresie
realizacji przedmiotu zamówienia tj.
a) prace budowlane,
b) prace instalacyjne elektryczne (naścienne, przypodłogowe i ścienne, przewody kabelkowe),
c) prace montażowe (konstrukcji, modułów fotowoltaicznych, inwertorów systemu, skrzynek
sterowniczo-sygnalizacyjnego, tablic rozdzielczych),
d) prace związane z uruchomieniem.
Wymóg ten nie dotyczy osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie.
8. Wykonawca, każdorazowo w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu, na każde
jego żądanie, wskazane poniżej dokumenty potwierdzające sposób zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 powyżej czynności w
trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego;
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) 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 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
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związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
dalej „RODO” (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników); Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) 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 RODO; Imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia,
na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 3 dni, żądanych
wyjaśnień oraz poddania się kontroli w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane
czynności. Strony postanawiają, iż z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne w trakcie
realizacji umowy Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez
Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 9 przedmiotowej umowy. Niezłożenie
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane czynności.
10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
11. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać ład i porządek na terenie budowy, a po zakończeniu
robót usunąć poza teren budowy wszelkie urządzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawić
cały teren budowy i robót uporządkowany, nadający się do użytkowania.
12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z własnych materiałów odpowiadających
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2019 r., poz. 1186).
13. Materiały, o których mowa w ust. 12, powinny podlegać klasyfikacji kontroli jakości stosownie
do obowiązujących w tej mierze przepisów, odpowiadać wymaganiom umowy oraz
dokumentacji technicznej pod względem jakości.
14. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wszelkich wymaganych oryginałów: atestów
lub certyfikatów lub innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa na materiały i
urządzenia użyte do wykonania robót, nawet gdyby nie były w sposób wyraźny określone
niniejszą umową. Wykonawca ponosi przed Zamawiającym wszelką odpowiedzialność
odszkodowawczą z tego tytułu.
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15. Na każde żądanie Zamawiającego materiały, o których mowa w ust. 12, zostaną poddane
kontroli, tj. badaniom w miejscu produkcji, placu budowy lub też w określonym przez
Zamawiającego miejscu.
16. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
a) wykonania robót i dostawy w sposób i na warunkach określonych niniejszą umową;
b) protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy;
c) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza materiałowego
i socjalnego niezbędnego do wykonania robót i dostawy;
d) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i dozór mienia oraz przestrzeganie
przepisów bhp, ochronę p.poż. na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody
powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym przez Zamawiającego lub
mających związek z prowadzonymi robotami;
e) pełnienia nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robót objętych umową:
f) usunięcia wszelkich odpadów i pozostawienia w czystości terenu budowy;
g) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na placu budowy i w jego bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
h) utrzymania terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych;
i) uporządkowania po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak również
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania
na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektów, wywiezienie odpadów, ewentualnie utylizację, zgodnie z aktualną ustawą
z zakresu gospodarki odpadami;
j) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przekazania Zamawiającemu dokumentacji atestów,
certyfikatów, aprobat technicznych;
k) pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem
Wykonawcy na terenie budowy i terenie przyległym, w tym szkody wyrządzone osobom
trzecim, za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i
osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, za szkody wynikające ze
zniszczeń oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i
innego mienia ruchomego, związanych z prowadzeniem robót podczas wykonywania
przedmiotu umowy;
l) podejmowania wszelkich innych czynności mających na celu prawidłowe i terminowe
wykonanie robót objętych niniejsza umową;
ł) współdziałania z Zamawiającym na każdym etapie przedmiotu zamówienia oraz uzyskania
akceptacji Zamawiającego na proponowane rozwiązania; Ponadto Wykonawca winien
niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach technicznych lub
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
m) usuwania wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania
robót, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunięcia.
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§7
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie*
lub przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie przetargowej* :
………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres
………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres
* zostanie uzupełnione na podstawie złożonej oferty

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą zamówienia
określonego w niniejszej umowie wymagane uzyskanie przez Wykonawcę pisemnej zgody
Zamawiającego. Przed udzieleniem takiej zgody Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji obejmującej ten
zakres. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien zawierać wszystkie istotne postanowienia
niniejszej umowy, wpływające na zakres odpowiedzialności Wykonawcy względem
Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego zostanie udzielona wyłącznie w przypadku, gdy projekt
umowy pomiędzy podwykonawcą a Wykonawcą w sposób odpowiedni uwzględniać będzie
postanowienia umowy, w szczególności dotyczące terminów wykonywania prac, terminów
odbiorów określonych w umowie, zasad odpowiedzialności, a także warunków i zasad płatności
wynagrodzenia – w szczególności zasady, zgodnie z którą termin zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury. Jeżeli
Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z
podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonywanych prac, nie zgłosi na
piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą. 3.
Powierzenie Podwykonawcy prac nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie
jakichkolwiek obowiązków przewidzianych niniejszą umową lub przepisami prawa.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w umowie z podwykonawcą niniejszego
zamówienia następujących klauzul umownych:
a) zakres i okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady wykonanej usługi nie będzie
krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i
rękojmi za wady określonego w umowie,
b) podwykonawca nie może zlecić wykonania robót dalszemu podwykonawcy bez
odrębnej pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy,
c) zobowiązujących podwykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej
zaległej płatności Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia
powstania zaległości,
d) zobowiązujących podwykonawcę do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu,
na każde jego pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez
Wykonawcę wynagrodzenia, oraz przedkładania w tym zakresie odpowiednich
dokumentów,
e) zobowiązujących podwykonawcę do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii
wszystkich dokumentów kierowanych do Wykonawcy związanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia,
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f) wymagających zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy
podwykonawstwa,
g) zobowiązujące podwykonawcę do zachowania trybu i warunków opisanych w
niniejszym punkcie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą.
5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca doręczy
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tej umowy. Zamawiający, w
terminie 14 dni od doręczenia umowy o podwykonawstwo, może zgłosić pisemny sprzeciw do
tej umowy, w przypadkach, gdy nie spełnia ona wymogów określonych w niniejszej umowie;
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za
akceptację umowy przez Zamawiającego.
6.
Ustalona w niniejszym artykule procedura zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą
a podwykonawcą ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku każdorazowej zmiany tej
umowy.
7. Zamawiający nie udzieli zgody na podpisanie umowy z podwykonawcą, jeżeli z dokumentacji
przetargowej wynika, że określony zakres robót ma być wykonywany bezpośrednio przez
Wykonawcę.
8.
Procedura dotycząca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą
a podwykonawcą, opisana w niniejszym paragrafie, znajduje zastosowanie również do
udzielenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy pomiędzy podwykonawcą
niniejszego zamówienia, a dalszym jego podwykonawcą.
9. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą niniejszego zamówienia lub zawarcie
umowy dalszego podwykonawstwa bez zgody Zamawiającego jest w stosunku do
Zamawiającego bezskuteczne, w szczególności Zamawiający nie dopuści takiego
podwykonawcy do realizacji zamówienia.
10. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, Wykonawca
dostarczy zestawienie podwykonawców wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania,
wysokości wymagalnych i niewymagalnych należności oraz innych dokumentów niezbędnych
dla oceny stanu rozliczeń Wykonawcy z jego podwykonawcami.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 2% wartości umowy.
12. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za działania i zaniechania podwykonawców jak
za czynności własne.
13. Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
§8
1. Na roboty budowlane określone w § 1 umowy, będące przedmiotem niniejszej umowy
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ……. miesięcy * od dnia podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru robót.
*zostanie uzupełnione na postawie złożonej oferty
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi dla robót budowlanych
określonych w § 1 umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego. Okres
rękojmi liczy się od daty odbioru końcowego, bez zastrzeżeń, po usunięciu ewentualnych usterek
stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego.
3. Strony przyjmują, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości na wykonane roboty
budowlane.
4. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach
i urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkód powstałych w związku z wystąpieniem
wady oraz wadach prawnych.
5. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji.
6. Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego usunięcia na własny koszt wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji. Usuwanie wad winno następować nie później niż
w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia o ich wystąpieniu przez Zamawiającego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.
7.
Powiadomienie
o
wystąpieniu
wady
Zamawiający
zgłasza
telefonicznie,
a następnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.
8. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas od daty zgłoszenia usterki do czasu jej
faktycznego usunięcia.
9. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte
w uzgodnionym terminie, o którym mowa powyżej, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy.
Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąża Wykonawcę.
10. Po każdorazowym usunięciu stwierdzonej wady sporządzony zostanie protokół
z jej usunięcia podpisany przez przedstawicieli obu Stron. 11. Zamawiający w ciągu 14 dni
przed upłynięciem terminu gwarancji dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy.
Zamawiający sporządza protokół pogwarancyjny, który podpisują Strony umowy.
12. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
13. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiającego w terminie 7 dni o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
c) ogłoszeniu upadłości lub likwidacji Wykonawcy;
d) wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, w którym uczestniczy Wykonawca;
e) zawieszeniu działalności Wykonawcy.
§9
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku
odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
2. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w §
3 ust. 1 niniejszej umowy.
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3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu
umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia oraz za opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych
przy odbiorze.
4. W przypadku każdorazowego brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego
brutto należnego temu podwykonawcy.
5. W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, jak i nieprzedłożenia poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności: prace fizyczne związane z robotami
budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje sankcję w
postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,2% wartości
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki w spełnieniu wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 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 czynności prace fizyczne związane z robotami budowlanymi
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach
ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych, o których mowa
w niniejszym paragrafie, z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 10
1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach, w
terminie 60 dni od dowiedzenia się przez Zamawiającego o ich zaistnieniu (chyba, że z
przepisów prawa wynika bezterminowe uprawnienie w tym względzie):
a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
b) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 14
dni;
c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji robót lub nie
kontynuuje ich, pomimo dodatkowego wezwania na piśmie przez Zamawiającego;
d) zostanie stwierdzone, że Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z postanowieniami
umowy lub przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a
Zamawiający bezskutecznie wezwał Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania robót i
wyznaczył w tym celu odpowiedni termin.
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2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający
jest obowiązany do:
a) dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty za nie wynagrodzenia,
b) odkupienia zakupionych na tę budowę materiałów i urządzeń na podstawie przedstawionych
i zaakceptowanych przez Zamawiającego rachunków,
c) przejęcia terenu budowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, która której zachowanie stanowiło przyczynę odstąpienia od umowy,
c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych robót oraz
robót
zabezpieczających,
jeżeli
odstąpienie
od
umowy
nastąpiło
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
d) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 dni usunie
z terenu budowy urządzenia zaplecza i sprzęt przez niego dostarczony lub wniesiony.

1.

2.

3.
4.

5.

§ 11
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 %
wynagrodzenia brutto, tj. w kwocie ……………………………………. zł, w formie …………………………………………………. .
W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu
zamówienia w wyznaczonym terminie, zabezpieczenie może być wykorzystane przez
Zamawiającego na pokrycie wszelkich roszczeń wynikających dla Zamawiającego z umowy.
Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy.
W
przypadku
zmiany ostatecznego
terminu
wykonania
przedmiotu
umowy
w stosunku do terminu określonego w § 2 umowy, jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania
umowy zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 14 dni przed upływem
ważności zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aneks przedłużający
ważność obowiązywania zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres
obowiązywania umowy.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w następujący sposób:
a) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane (od daty
końcowego odbioru robót stwierdzającego należyte wykonanie, bez zastrzeżeń, po
usunięciu ewentualnych usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego),
b) 30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu
rękojmi za wady.
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§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie mogą być dokonane wyłącznie
w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób reprezentujących, danych adresowych, zmiany
terminów realizacji przedmiotu umowy w okolicznościach i na warunkach określonych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu.
3. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy według siedziby
Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie ogólnie
obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią załącznik do
niniejszej umowy.
6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Zamawiający:
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