23.06.2014 r.

wz. mjr Katarzyna Fiedur
podpis nieczytelny

…………………………………
Zatwierdzam

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
(dalej SIWZ - opracowana na podst. art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień
zamówie publicznych - dalej UPZP
(tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.))

MALOWANIE POMIESZCZEŃ
POMIESZCZE
- nr postępowania 008/OZ/PI/2014 -

Bydgoszcz, 23 czerwca 2014 r.

nr postępowania 008/OZ/PI/2014

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
1.1. Zamawiającym jest:
Jednostka Wojskowa Nr 4246
1.2. adres:
ul. Szubińska 2, 85-915 Bydgoszcz
1.3. tel./fax:
tel.: 52 378 97 81, fax.: 52 378 25 84
1.4. adres poczty elektronicznej - e-mail:
przemyslaw.smetek@jftc.nato.int
1.5. adres strony internetowej
na której dostępna jest SIWZ:
www.bip.mon.gov.pl/387.html
2. Oznaczenie sprawy oraz tryb udzielenia zamówienia:
2.1. Postępowanie oznaczone jest przez Zamawiającego numerem: 008/OZ/PI/2014.
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się
na wyżej podane oznaczenie.
2.2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, na podstawie art. 10 ust. 1
UPZP.
2.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP,
zostało przygotowane i prowadzone będzie na podstawie przepisów UPZP.
2.4. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 23 czerwca 2014 r. oraz zgodnie z art. 40 ust. 6 UPZP - w miejscu publicznie
dostępnym w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.
2.5. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity,
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231),
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692),
d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1735),
e) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług
o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. z 2010 r., Nr 12, poz. 68),
f) Ustawa z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.),
g) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z późn. zm.),
h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 z późn. zm.),
j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130,
poz. 1389).
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3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiot zamówienia stanowi robota budowlana polegająca na wykonaniu powłok
malarskich o łącznej powierzchni 3400 m2 na przegrodach poziomych (ścianach)
w budynku nr 5 mieszczącym się na terenie kompleksu przy ulicy Szubińskiej 2
w Bydgoszczy wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi, w zakresie i na zasadach
szczegółowo określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwanej dalej SIWZ, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.
Całość robót należy wykonać według załączonej Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, w zakresie i na zasadach szczegółowo
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i normami.
3.2. Przedmiot i zakres zamówienia.
Zamawiający ze względu na szeroki zakres zamówienia oraz równolegle prowadzone
przez Zamawiającego inne planowane inwestycje na terenie kompleksu w ww. terminie,
podzielił niniejsze zamówienie na dwa etapy:
Etap pierwszy - termin realizacji: 01.09 – 03.10.2014 r.
wykonanie przedmiotowych prac w pomieszczeniach znajdujących się na parterze
budynku nr 5 (o powierzchni ok. 2050 m2).
Etap drugi - termin realizacji: 24.11 – 31.12 2014 r.
wykonanie przedmiotowych prac w pomieszczeniach znajdujących się na I piętrze
budynku nr 5 (o powierzchni ok. 1350 m2).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ - opis
przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami).
3.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
3.4. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określa projekt umowy.
3.5. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
45.00.00.00 – 7 Roboty budowlane
45.44.21.10 – 8 Roboty malarskie
45.45.30.00 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne
4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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8. Informacje dotyczące wykonania zamówienia przez Podwykonawców:
8.1. Zgodnie z art. 36a ust. 1 UPZP, Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia Podwykonawcy.
8.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy (formularz ofertowy)
oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b. UPZP,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 UPZP.
8.3. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których pomocą
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza
(art. 474 K.C.) jak za własne zachowanie, przy czym Wykonawca odpowiada całym
swoim majątkiem niezależnie od jego woli.
8.4. W przypadku prac realizowanych przez Podwykonawców wymaga się, aby podmioty
oraz osoby realizujące prace posiadały wymagane uprawnienia, poświadczenia
lub zaświadczenia odpowiednio do zakresu wykonywanych czynności (tj. określono
dla Wykonawcy).
8.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał sie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b UPZP,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 UPZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
8.6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane będzie przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorących
udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
9. Termin wykonania zamówienia:
Etap pierwszy (o powierzchni ok. 2050 m2) - termin realizacji: 01.09 – 03.10.2014 r.
Etap drugi (o powierzchni ok. 1350 m2) - termin realizacji: 24.11 – 31.12 2014 r.
10.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
A) spełniają warunki, określone na podstawie art. 22 ust. 1 UPZP, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.:
Zamawiający nie precyzuje warunku,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.:
wykażą się wykonaniem w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończonych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu powłok
malarskich o łącznej powierzchni minimum 2.000 m2.
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Ocena, czy Wykonawca spełnia postawione wyżej warunki udziału
w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia,
na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów określonych
w pkt. 11.1.2. SIWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 23 UPZP, spełniają wymienione wyżej warunki udziału w postępowaniu
łącznie.
Warunek uważa się za spełniony, jeśli zakres zrealizowany został w jednym
zamówieniu (w ramach jednej umowy) dla jednego podmiotu (lub zespołu
podmiotów).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
3) dysponowania odpowiednim:
a. potencjałem technicznym, tj.: Zamawiający nie precyzuje warunku ,
b. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej dwiema
osobami przewidzianymi do wykonywania czynności wynikających z zakresu
przedmiotu zamówienia - legitymującymi się aktualnymi poświadczeniami
bezpieczeństwa osobowego o klauzuli ZASTRZEŻONE lub wyższej,
lub upoważnieniami do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli
ZASTRZEŻONE, w tym:
- co najmniej dwiema osobami posiadającymi minimum dwuletnie
doświadczenie w zakresie wykonywania robót malarskich.
Ocena, czy Wykonawca spełnia postawione wyżej warunki udziału
w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia,
na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów określonych
w pkt. 11.1.3. SIWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 23 UPZP, spełniają wymienione wyżej warunki udziału w postępowaniu
łącznie.
Wykonawca może polegać na potencjale technicznym oraz osobach zdolnych
do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:
Zamawiający nie precyzuje warunku.

B)

Wykonawca zobowiązany jest ponadto do złożenia oświadczenia, iż w przypadku
udzielenia mu zamówienia będzie posiadał ważne przez cały okres realizacji
zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę
ubezpieczenia 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
(oświadczenie w tym zakresie zawiera formularz ofertowy).
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 24 ust. 1 UPZP oraz ust. 2 pkt 5 UPZP.
Ocena, czy Wykonawca spełnia postawiony wyżej warunek, zostanie dokonana zgodnie
z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty
dokumentów określonych w pkt. 11.1.4. SIWZ.
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 23 UPZP, spełniają wymieniony wyżej warunek zgodnie z zapisami pkt 11.8.
SIWZ.
11.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu oceny
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
11.1. Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
w pkt. 10 SIWZ, Wykonawca składa przez dołączenie do oferty, następujące
oświadczenia lub dokumenty:
1. oświadczenie, zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 UPZP
(wg wzoru Zamawiającego),
2. na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku przedstawionego
w pkt. 10.A)2) SIWZ:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania (wg wzoru Zamawiającego),
2. dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- poświadczenie,
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego robota
budowlana wskazana w wykazie została wcześniej wykonana, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
3. na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku przedstawionego
w pkt. 10.A)3) SIWZ:
1. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru
Zamawiającego),
4. na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku przedstawionego
w pkt. 10.B) SIWZ:
1. aktualny/e odpis/y z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 UPZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 - 11 UPZP (wg wzoru
Zamawiającego),
3. informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26
ust. 2d UPZP, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 UPZP (wg wzoru Zamawiającego).
Dokumenty, jakie wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić
Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia:
1) kserokopia aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę
ubezpieczenia określoną w pkt. 10 SIWZ.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń w jego imieniu) lub przesłać
na wskazany nr fax, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
Niezłożenie ww. dokumentu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
zostanie uznane jako uchylanie się od zawarcia umowy, co z kolei skutkować
będzie zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 94 ust. 3 UPZP
oraz art. 46 ust. 5* UPZP (* jeśli wadium jest wymagane).
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8, 10 i 11 UPZP, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa
w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8, 10 i 11 UPZP, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego
lub
gospodarczego
miejsca
zamieszkania
tych
osób
lub przed notariuszem. (* jeśli wymagana jest informacja z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8, 10 i 11 UPZP).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty o których mowa w pkt. 11.1. SIWZ,
zgodnie z przepisem § 4 rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
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do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca, który chce skutecznie udowodnić Zamawiającemu, że może polegać
na zasobach innych podmiotów musi to udowodnić „przedstawieniem pisemnego
zobowiązania, a nie kopią zobowiązania” (sygn. akt: KIO/UZP 922/10).
11.6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, zobowiązany
jest przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie
art. 26 ust. 2b UPZP, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków
finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. (* jeśli określono
warunek dotyczący sytuacji finansowej Wykonawcy)
11.7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku.
11.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), spełniają warunki udziału
w postępowaniu w następujący sposób:
1. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego,
2. Wykonawcy występujący wspólnie powinni upoważnić na piśmie ustanowionego
pełnomocnika, jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie
musi
być
udokumentowane
pełnomocnictwem
udzielonym
przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców
i dołączone do składanej oferty,
3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44
UPZP, określonych na podstawie art. 22 ust. 1 UPZP składa pełnomocnik
do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, lub oddzielnie każdy z wspólnie ubiegających się o zamówienie
Wykonawców,
4. każdy z wspólnie ubiegających się Wykonawców oddzielnie musi
udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 UPZP, poprzez złożenie
dokumentów, o których mowa w pkt. 11.1.4. SIWZ.
11.9. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę, tj. osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy i składania oświadczeń w jego imieniu.
11.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b UPZP, kopie dokumentów dotyczących
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odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
11.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
11.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski, poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
11.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
12.1. Wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ należy kierować na adres Zamawiającego
podany w pkt.1. SIWZ w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 38 UPZP.
12.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ, Zamawiający przekazuje
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
12.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy,
z zastrzeżeniem pkt 12.8. SIWZ, przekazują pisemnie lub faksem.
12.4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem uważa się
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu
na ich składanie.
12.5. W przypadku dokumentów lub informacji przekazanych przez Zamawiającego
za pomocą faksu, w szczególności w przypadku procedur dot. środków ochrony
prawnej, Wykonawca niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania pod numerem
52 378 25 84.
12.6. W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych
przez Zamawiającego dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt 12.5. SIWZ
Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy kompletne, w dniu i godzinie ich
nadania oraz że były czytelne.
12.7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem uważa się
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu
na ich składanie.
12.8. Pełnomocnictwa oraz oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1
UPZP, składane w ofercie oraz przekazywane Zamawiającemu w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 UPZP, Wykonawca przekazuje
pisemnie (tj. w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez upoważnionego/-ych przedstawiciela/-li Wykonawcy).
Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
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W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo do oferty.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez upoważnionego/-ych
przedstawiciela/-li Wykonawcy.
12.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant
pozostałych wymienionym w pełnomocnictwie.
12.10.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
- nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym
postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnych
danych do korespondencji, w tym błędnego adresu, numeru telefonu lub faxu,
- okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Wykonawcę w ofercie
informacji dotyczących numeru konta, na który należy zwrócić wadium wniesione
w pieniądzu (*jeżeli dotyczy),
- okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Wykonawcę informacji
dotyczących rachunku bankowego, na który należy zwrócić zabezpieczenie
należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu (*jeżeli dotyczy).
12.11.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):
mjr Sławomir Miszkurka – tel. 52 / 378 25 37,
2. ws. formalno - prawnych (dot. procedury przetargowej):
Przemysław Smętek
– tel. 52 / 378 97 81,
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 – 14:00.
Uwaga!!! Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach
wymagających zachowania pisemności postępowania.
13. Adres
poczty
elektronicznej
lub
strony
internetowej
Zamawiającego,
jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
14. Wymagania dotyczące wadium:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
15. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni w związku z art. 85 ust. 1 pkt. 1 UPZP,
przy czym bieg tego terminu zaczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
16. Opis sposobu przygotowania ofert:
16.1. Ofertę należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku
polskim, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ.
16.2. Wykonawca składa Ofertę - tj., deklarację wykonania zamówienia na warunkach
przedstawionych przez Zamawiającego w SIWZ, w tym umowie - w formie
oryginalnego dokumentu - wypełnionego lub sporządzonego wg wzoru
Zamawiającego.
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16.3. Formularz ofertowy musi być podpisany przez Wykonawcę.
16.4. Do formularza oferty Wykonawca:
1. zobowiązany jest załączyć oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu (określone w pkt. 11 SIWZ),
2. zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo (również te, o którym mowa,
w pkt. 11.8.2. SIWZ) - o ile dotyczy.
Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę/y udzielającą/e pełnomocnictwa
lub przez notariusza.
3. powinien załączyć potwierdzenie wniesienia wadium (jeśli jest wymagane,
zgodnie z zapisami pkt. 14 SIWZ).
16.5. Wykonawca (osoba podpisująca ofertę) parafuje w ofercie wszelkie miejsca,
w których naniósł zmiany (nie dotyczy wypełnienia formularza oferty
poprzez "skreślenie niepotrzebnych").
16.6. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, na podstawie art. 23 UPZP, to oferta musi być podpisana w taki sposób,
by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
16.7. Zwrot „Podpisanie przez Wykonawcę” oznacza:
Podpisanie przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie,
albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, zgodnie z dołączonym do oferty
pełnomocnictwem.
Podpis/y tych osoby/ób powinny być opatrzone imienną pieczątką umożliwiającą
identyfikację osoby składającej podpis.
16.8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 UPZP protokół
wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty
udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą
one być udostępniane. Sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu
wraz z załącznikami określa Rozporządzenie Prezesa R.M. z dn. 26.10.2008 r.
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
16.9. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę,
iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
16.10.Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika
postępowania lub innych osób.
16.11.Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie
z oznakowaniem
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tajemnica przedsiębiorstwa
lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
16.12.Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 UPZP, dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 8 ust. 3 UPZP).
16.13.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z wymogami
Zamawiającego przedstawionymi w SIWZ, zarówno indywidualnie jak i w ramach
oferty wspólnej (np. konsorcjum, spółki cywilnej).
16.14. Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi dokumentami była trwale spięta i oznaczona
w następujący sposób:
1.
strona tytułowa z podaniem spisu zawartych dokumentów i numerami stron,
2.
każda strona zawierająca informację oznaczona kolejnym numerem.
16.15. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego,
oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą i numerem postępowania oraz datą
i godziną otwarcia ofert.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zamawiający Jednostka Wojskowa Nr 4246, ul. Szubińska 2, 85-915 Bydgoszcz
(ofertę należy przekazać do Kancelarii Jawnej)
- Wykonawca ……………………………, ul. ……………………………, ……………………………....
(nazwa Wykonawcy)

(kod, miejscowość)

- Oferta przetargowa MALOWANIE POMIESZCZEŃ
- postępowanie nr 008/OZ/PI/2014 Nie otwierać przed dniem 10 lipca 2014 r., godzina 10:00.
---------------------------------------------------------------------------------------------------16.16. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może:
1.
wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta,
a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA,
2.
wycofać swoją ofertę.
17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
17.1. Miejsce składania ofert: Kancelaria Jawna (budynek nr 1) w siedzibie
Zamawiającego, określonej w pkt. 1 SIWZ.
17.2. Termin składania ofert upływa w dniu 10 lipca 2014 r., godz. 09:30.
17.3. Złożenie oferty zostanie zarejestrowane (dzień, godzina).
17.4. Zamawiający nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za termin dostarczenia oferty
wysyłanej przez Wykonawcę drogą pocztową (lub w inny sposób wybrany
przez Wykonawcę).
17.5. Oferta złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert zostanie zwrócona
zgodnie z art. 84 ust. 2 UPZP.
17.6. Termin otwarcia ofert: 10 lipca 2014 r., godz. 10:00.
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17.7. Miejsce otwarcia ofert: pomieszczenie nr 107 w siedzibie Zamawiającego, określonej
w pkt. 1 SIWZ.
17.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
17.9. Otwarcie ofert jest jawne.
17.10.Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
17.11. Informacje, o których mowa w pkt. 17.8 i 17.10 SIWZ, przekazane zostaną
niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert,
na ich wniosek.
18. Opis sposobu obliczenia ceny:
18.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w formularzu oferty sporządzonym
na podstawie wzoru Zamawiającego, czyli w układzie podanym w tym formularzu
umożliwiającym porównanie ofert.
W przypadku gdy Wykonawca zamierza zaproponować Zamawiającemu upusty
cenowe (marże, rabaty) musi uwzględnić je w cenie składanej oferty.
18.2. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia,
w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia,
których nie ujęto w odrębnych pozycjach, a w szczególności:
1. formę wynagrodzenia ustalaną na podstawie niezmiennej w czasie trwania umowy
ceny w formie ryczałtu - odpowiednio do zakresu i zapisów SIWZ, w szczególności
formularza ofertowego,
2. wszystkie nakłady pozwalające na prawidłową realizację umowy, w tym m.in.:
- koszty dojazdu do miejsca prowadzonych prac,
- koszty zakupu usług, dostaw czy robót budowlanych niezbędnych do właściwej
realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ,
- koszty wynikające z organizacji, przygotowania oraz zabezpieczenia terenu
budowy i jego zaplecza,
- koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania
terenu budowy,
- koszty podjęcia działań w celu utrzymania prawidłowej pracy urządzeń,
- koszty podjęcia działań w celu zapobieżenia, ograniczenia czy likwidacji
skutków awarii lub zabezpieczenia awarii występujących w związku
lub na skutek wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia,
- podatek VAT (zgodnie z obowiązującą stawką w czasie obowiązywania
umowy),
3. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu
zamówienia,
4. wykonanie zobowiązań w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ
i projekcie umowy.
Przyjmuje się, że składając ofertę Wykonawca potwierdza, iż w cenie oferty
uwzględnił wszystkie dane udostępnione przez Zamawiającego oraz warunki lokalne
rozpoznane we własnym zakresie.
18.3. Cena musi być wyższa niż 0 zł, z uwzględnieniem pkt 18.4 SIWZ. Podana cena będzie
obowiązywać w całym okresie ważności umowy.
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18.4. Cena oferty musi być ceną brutto, (czyli zawierać podatek VAT oraz inne podatki
i daniny publiczne) wyrażoną w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Uwaga: Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to przy zaokrągleniu - drugiej cyfry
nie zmienia się, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa – to drugą cyfrę zaokrągla
się w górę.

19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym, a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach
obcych:
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. Rozliczenia między
Zamawiającym, a Wykonawcą, prowadzone będą w PLN, zgodnie z zasadą nominalizmu
(art. 358 § 1 K.C.).
20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
20.1. Kryterium:
Cena brutto – „C” - waga – 100 %
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert
x 100
Cena ocenianej oferty
C = liczba punktów uzyskanych przez ofertę.
O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.
W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeżeniem pkt. 20.3 SIWZ.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Oferta zostanie odrzucona w przypadkach wymienionych w art. 89 UPZP.
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w art. 25 ust. 1 UPZP, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa
w art. 25 ust. 1 UPZP, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa,
do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań

C =

20.2.

20.3.

20.4.
20.5.
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określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert.
20.6. W toku oceny spełnienia warunków, Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym
przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających: spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez Zamawiającego.
20.7. Wykonawcy zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu przetargowym
na podstawie art. 24 oraz 24b UPZP, m.in. gdy:
1) nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania,
3) nie wnieśli wadium (*jeśli jest wymagane) do upływu terminu składania ofert,
na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46
ust. 3 UPZP, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
4) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu
technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 UPZP, lub posługiwali sie
w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu
tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni
uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do Wykonawców, którym udziela
się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 UPZP,
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,
z pózn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba
że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
6) nie złożą wyjaśnień, o których mowa w art. 24 b UPZP oraz Wykonawcę,
który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d UPZP.
20.8. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt. 3 UPZP.
20.9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
20.10.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
20.11.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadkach
określonych w art. 93 UPZP.
20.12.O unieważnieniu postępowania, Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed terminem składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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21. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
22.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania
o cenę,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 UPZP, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
22.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza
informacje, o których mowa w pkt. 22.1.1) SIWZ, na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
22.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym
z art. 94 UPZP.
22.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy na zasadach określonych w pkt. 23 SIWZ
(jeśli jest wymagane) oraz dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie jego wniesienia,
a także w terminie 3 dni od dnia przesłania informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty (lub innym wskazanym w ww. informacji Zamawiającego)
przesłać Zamawiającemu informacje niezbędne do sporządzenia umowy, tj. wskazać
(* odpowiednio do zapisów umowy):
a. osobę, która będzie podpisywała umowę w imieniu Wykonawcy,
b. osobę lub osoby, które będą pełniły nadzór nad prawidłową realizacją umowy
po stronie Wykonawcy, z podaniem ich numerów telefonów oraz faksu,
c. danych dotyczących kanałów łączności, które Wykonawca zobowiązuje się
utrzymywać podczas trwania umowy,
d. inne - zgodnie z zapisami projektu umowy.
22.5. Przed podpisaniem umowy grupa Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązana jest dostarczyć Zamawiającemu
zawartą między nimi umowę (np. konsorcjum, spółki cywilnej) w przypadku wyboru
ich oferty wspólnej jako oferty najkorzystniejszej.
22.6. W przypadku realizacji części zamówienia z pomocą podwykonawcy/ów
Wykonawca realizujący zamówienie publiczne z udziałem podwykonawcy/-ów
(jeżeli dotyczy – por. pkt 8 SIWZ) zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
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umowy zawarte między Wykonawcą i podwykonawcą/-ami, zgodnie z zasadami
określonymi w projekcie umowy.
22.7. Przed podpisaniem umowy, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązana jest, zgodnie z treścią
art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych, przedstawić Zamawiającemu, oświadczenie
Zarządu Sp. z o. o. o uprawnieniach do zaciągania zobowiązań wynikających z zakresu
przedmiotu zamówienia. (* jeżeli dotyczy)
22.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
UPZP.
23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
24. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo projekt
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
24.1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ projekcie umowy.
24.2. Projekt umowy spełnia wymogi polskiego prawa zamówień publicznych.
24.3. Umowa zostanie zawarta z zachowaniem przepisów Działu IV (art. od 139 do 151)
UPZP.
25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI UPZP, przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów niniejszej ustawy.
26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje
ich zwrot:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
Załączniki do SIWZ:
1) formularz ofertowy – załącznik nr 1,
2) wykaz robót budowlanych (…) – załącznik nr 2,
3) projekt umowy – załącznik Nr 3,
4) wykaz osób – załącznik Nr 4,
5) oświadczenie z art. 22 ust 1 UPZP – załącznik nr 5,
6) oświadczenie z art. 24 ust 1 UPZP – załącznik nr 6,
7) opis przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) – załącznik nr 7,
8) informacja o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 8,
9) protokół z wizji lokalnej – załącznik nr 9.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy: ...........................................……......
czytelna nazwa i adres Wykonawcy

REGON ...............................

OFERTA
1. Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "Malowanie pomieszczeń", na warunkach
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach, w tym w umowie:
a.

za cenę brutto: _______________________________ PLN,
(słownie: ..................................................................................…....................................................),
Zakres
(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)

l.p.

Malowanie pomieszczeń w budynku nr 5 mieszczącym się
na terenie kompleksu przy ulicy Szubińskiej 2 w Bydgoszczy
1

termin realizacji:
etap pierwszy: 01.09 – 03.10.2014 r. (powierzchnia ok. 2.050 m2)
etap drugi: 24.11 – 31.12 2014 r. (powierzchnia ok. 1.350 m2)

Cena ryczałtowa brutto
[PLN]

……………………………
przy uwzględnieniu obowiązującej
stawki podatku VAT
(…… %)

Udzielamy ………… (min. 24 m-ce)** miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
Udzielamy ………… (min. 24 m-ce)** miesięcznej rękojmi na przedmiot zamówienia.

b.

zobowiązując się wykonać zamówienie w ramach sił:
* własnych,
* wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (np. konsorcjum, spółka cywilna),
* własnych z pomocą podwykonawców,
* wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), z pomocą
podwykonawców,

c.

wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć do wykonania
podwykonawcom – o ile dotyczy:
……………………………………………………………………………………………………

2. Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty, stanowiące jej integralną część:
1) pełnomocnictwo/a - o ile dotyczy,
2) ………………………………
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233
§ 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

..........................................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
** w przypadku braku wskazania ilości miesięcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca wskazał termin 24 m-cy.
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3. Integralną część oferty stanowią m.in.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

aktualny/e odpis/y z właściwego rejestru lub CEIDG,
oświadczenie (art. 22 ust. 1 UPZP),
oświadczenie (art. 24 ust. 1 UPZP),
wykaz wykonanych robót budowlanych,
dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
wykaz osób,
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – jeśli dotyczy,
8) informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych
warunków zamówienia oraz załącznikami do SIWZ, w tym umową oraz wyjaśnieniami i zmianami
SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi
w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
5. Oświadczamy, że oferta zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem roboty budowlanej
na rzecz Zamawiającego na warunkach określonych w SIWZ.
6. Oświadczamy, że - w przypadku udzielenia nam zamówienia - przez cały okres realizacji niniejszego
zamówienia będziemy posiadali ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia
50.000,00 PLN.
7. Oferta zawiera/nie zawiera* dokumenty/ów* stanowiące/ych* tajemnicę przedsiębiorstwa
(na stronach: ………………………………………………………).
8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę, np.: spółki cywilne, konsorcja)

9. Oświadczamy, że w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy
zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
10.Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na adres:
nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………
imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę: ………………………………………………
adres Wykonawcy: ..…………………………………………………………………………………….
tel. nr: …………………………………………… fax nr: …………………………...………………
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233
§ 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

..........................................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy: .………………………………………….
czytelna nazwa i adres Wykonawcy
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania,
tj. co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu powłok malarskich o łącznej powierzchni
minimum 2.000 m2, wykonanych w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych.

ZAMAWIAJĄCY
(odbiorca)

Nazwa zadania
(miejsce
wykonania)

Termin
realizacji
(data
wykonania)
(dd/mm/rrrr)

Zakres rzeczowy
(rodzaj wykonanych robót
budowlanych zgodnie
z ww. warunkiem udziału)
i wartość (PLN brutto)

Potwierdzenie spełniania
warunku udziału
określonego w SIWZ
- stanowi dowód nr …

Dowód nr ……
- na potwierdzenie
warunku – pkt….. SIWZ

Dowód nr ……
- na potwierdzenie
warunku – pkt….. SIWZ

Dowód nr ……
- na potwierdzenie
warunku – pkt….. SIWZ

Dowód nr ……
- na potwierdzenie
warunku – pkt….. SIWZ
*
*

Wykonawca w poz. ………. wykazu nie powołuje się na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów.
Wykonawca w poz. ……… wykazu powołuje się na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów w zakresie wskazanym
w poz. ……… wykazu, na potwierdzenie czego załącza pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233
§ 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

..........................................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić
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nr postępowania 008/OZ/PI/2014
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy: .………………………………………….
czytelna nazwa i adres Wykonawcy

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Należy przedstawić informacje zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu opisanymi w pkt. 10 SIWZ.

Lp.

Osoby, (imię i nazwisko)
uczestniczące w wykonywaniu
zamówienia oraz informacja
o podstawie do dysponowania
wymienionymi osobami:
np. Jan Kowalski, umowa o pracę /
umowa zlecenie / podwykonawca.

Kwalifikacje zawodowe, specjalność
i zakres uprawnień, doświadczenie:

np.
poświadczenie
bezpieczeństwa
osobowego
o klauzuli ………, upoważnienie do dostępu do informacji
niejawnych …………, …… letnie doświadczenie
w zakresie ………

Zakres powierzonych
czynności
(zakres i rodzaj usług)
- na potwierdzenie
spełniania warunku udziału
określonego
w pkt 10.A)……. SIWZ
np. kierowanie pracami, nadzór
nad
realizacją
prac,
wykonywanie czynności ………,
itp.
- na potwierdzenie warunku –
pkt. 10.A)3)b.a) SIWZ

- na potwierdzenie warunku –
pkt 10.A)3)b …. SIWZ

- na potwierdzenie warunku –
pkt 10.A)3)b …. SIWZ

- na potwierdzenie warunku –
pkt 10.A)3)b …. SIWZ

- na potwierdzenie warunku –
pkt 10.A)3)b …. SIWZ

Oświadczam/y, że:
1. dysponuję/my osobą/mi wymienioną/ymi w poz. …..……………… wykazu,
2. nie dysponuję/my osobą wymienioną w poz. ……………………. wykazu, lecz będę/ziemy dysponować,
na potwierdzenie czego załączam/y pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. osoby.
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233
§ 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

………………………………………………………
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(-cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
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nr postępowania 008/OZ/PI/2014
Załącznik nr 5 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy: ……………………………………………
czytelna nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - dalej UPZP
/tekst jedn., Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./, oświadczamy, że spełniamy warunki
udziału w niniejszym postępowaniu określone przez Zamawiającego na podstawie
art. 22 ust. 1 UPZP w pkt. 10.A. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233
§ 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

...............................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(-cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
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nr postępowania 008/OZ/PI/2014
Załącznik nr 6 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy: .………………………………………
czytelna nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
oświadczam/-y, że nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
/tekst jedn., Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./ zgodnie z brzmieniem którego
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując
je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda
ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5 % wartości realizowanego
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie
3 lat przed wszczęciem postępowania,
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego,
z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie
albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła
co najmniej 5% wartości umowy,
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego,
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
JW Nr 4246

23

nr postępowania 008/OZ/PI/2014

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego,
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania sie o zamówienia
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary,
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku,
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera,
członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233
§ 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

.....................................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(-cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
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nr postępowania 008/OZ/PI/2014
Załącznik nr 8 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy: ……………………………………………
czytelna nazwa i adres Wykonawcy

Informacja
o przynależności do grupy kapitałowej
(zgodnie z art. 26 ust. 2 d UPZP)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy:
……………………………………………………………………….……………………………..
oświadczam, że:
* nie należy on do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 UPZP,
* należy on do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w skład której
wchodzą następujące podmioty:
1. ……………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………….
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233
§ 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

………………………………………………………
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(-cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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nr postępowania 008/OZ/PI/2014
Załącznik nr 9 do SIWZ
…………………………., dnia ………… 2014 r.

Jednostka Wojskowa Nr 4246
85-915 BYDGOSZCZ
PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ

W dniu .....................……......... w godzinach od ............................... do ........................................

z ramienia Wykonawcy: ..................................................................................................................................................
(nazwa i adres firmy)

Pan/i .................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

legitymujący się: ....................……………………………..............................................................................................
(seria i numer oraz rodzaj dokumentu tożsamości)

Poświadczenie bezpieczeństwa nr: ......……………………............................................................................................
(klauzula, numer, data ważności)

uzyskał wgląd do: .........................……….......................................................................................................................
(numer i nazwa dokumentu)

...................................................………………………………………............................................................................
...................................……………………………............................................................................................................
dokonał wizji lokalnej: ………………..………........………………………………..…………………………………
(nazwa obiektu)

......................................................………………………...…………..............................................................................
........................................................…………………………...………............................................................................
Informacje dodatkowe: .................………………….....................................................…………..................................
...........................................................................……..…...........…………………………..............................................
.........................................................................…….….....………………………….......................................................

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

......................................................
(data, podpis, pieczęć)

......................................................
(data, podpis, pieczęć)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Projekt umowy nr ……………… / 2014
zawarta w Bydgoszczy w dniu …………………… 2014 r. pomiędzy:
Jednostką Wojskową Nr 4246 z siedzibą w Bydgoszczy (85-915) przy ul. Szubińskiej 2, o numerze NIP
554-260-30-39, REGON 093208662, zwaną dalej w tekście "Zamawiającym", reprezentowaną przez:
Dowódcę
– ………………………………,
a ………… z siedzibą w ………… (…-……) przy ul. ……………, wpisaną do ………………
prowadzonego przez ……………, w …………… pod numerem ……………, zwaną dalej w tekście
"Wykonawcą", reprezentowaną przez: (*zapisy zostaną dostosowane do formy prowadzenia
działalności)
…………… – ……………………………….
W wyniku przeprowadzonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – zwaną dalej
„uPzp”), postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
w celu zapewnienia przez Zamawiającego wymaganego wsparcia dla Centrum Szkolenia Sił Połączonych
(JFTC) NATO rozmieszczonego w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 2, stosownie do Porozumienia
Technicznego między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, a Dowództwem
Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) reprezentowanego przez Centrum
Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO, dotyczącego wsparcia Państwa Przyjmującego dla JFTC,
podpisanego w Bydgoszczy dnia 16 maja 2008 r. (M.P. z 2010 r. Nr 93, poz. 1072), Strony zawierają
umowę następującej treści:
§1
1. Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego, zgodnie z którym Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania powłok malarskich o łącznej powierzchni około 3400 m2
na przegrodach poziomych (ścianach) w budynku nr 5 mieszczącym się na terenie kompleksu
przy ulicy Szubińskiej 2 w Bydgoszczy wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi, w zakresie
i na zasadach szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
niniejszej umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia, którego integralną
część stanowi dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
oraz przedmiar robót, które wraz z ofertą Wykonawcy stanowią, odpowiednio, załącznik nr 1
oraz załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. W granicach określonych postanowieniami niniejszej umowy Wykonawca wykona roboty budowlane
w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej. Wykonawca zgodnie z uprawnieniami
Zamawiającego wynikającymi z rękojmi oraz gwarancji, usunie wszelkie wady w robotach objętych
przedmiotem umowy stwierdzone na etapie protokołów odbiorczych. W tym celu Wykonawca
opracuje i weźmie odpowiedzialność za każdy dokument wymagany przez Zamawiającego zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623 z późn. zm.).
§2
1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, najlepszą
wiedzą techniczną oraz z zachowaniem najwyższej staranności oraz zgodnie z normami
z zastosowaniem materiałów budowlanych, które będą posiadały certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
certyfikaty zgodności z Polską Normą wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 935 z późn. zm.) oraz aprobaty techniczne
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wydane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92,
poz. 881 z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowy zakres robót z materiałów własnych
(zakupionych przez Wykonawcę).
3. Materiały Wykonawcy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych
do obrotu i stosowania określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz dokumentacji
projektowej. W przypadku zmiany rodzaju materiałów Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę
Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na zastosowane materiały deklaracje zgodności
z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi te normy. W przypadku braku Polskich Norm
przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności dokumenty odniesienia
wymienione w art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Roboty budowlane muszą spełniać wymagania dla wyrobów budowlanych oraz wyrobów
wprowadzonych do obrotu określone w art. 30 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa budowlanego, ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
i ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności, tj. w szczególności spełniać wymagania
Polskich Norm przenoszących europejskie normy a w przypadku braku Polskich Norm przenoszących
normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności dokumenty odniesienia wymienione
w art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót nieujętych w dokumentacji, lecz niezbędnych
do wykonania, celem zapewnienia możliwości użytkowania wyniku zrealizowanych robót, zgodnie
z ich przeznaczeniem oraz funkcją, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.
Koszty wykonania tych robót Wykonawca winien ująć w ofercie lub w zakładanym ryzyku z tytułu
rozliczenia ryczałtowego zadania.
7. Wykonawca, poprzez osoby wskazane w § 6 ust. 1 umowy, jest zobowiązany do:
1) podejmowania niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom
nieupoważnionym,
2) wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia
oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu,
3) zawiadomienia Zamawiającego o błędach w dokumentach uniemożliwiających dobrą realizację
zamówienia,
4) informowania Zamawiającego o koniecznych zmianach w rozwiązaniach projektowych,
jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.
8. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym
przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do każdego miejsca,
gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.
9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem wykonywania robót budowlanych i otrzymał
od Zamawiającego odpowiedzi na pytania mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji
przedmiotu umowy i nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu wobec
Zamawiającego.
10. Zasada pierwszeństwa - następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane
jako integralna część niniejszej umowy, według następującego pierwszeństwa:
1) postanowienia umowy,
2) opis przedmiotu zamówienia wraz ze zmianami wprowadzonymi w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego,
3) zakres świadczenia Wykonawcy zawarty w ofercie.
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§3
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w następujących terminach:
- etap pierwszy - termin realizacji: 01.09 – 03.10.2014 r.
- etap drugi - termin realizacji: 24.11 – 31.12 2014 r.
Termin zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zakończenie wszelkich robót
oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń, jak również całkowite
uprzątnięcie terenu, na którym wykonywane były prace wraz z wywiezieniem resztek
materiałów.
2. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy pomieszczenia, w których będą wykonywane
roboty budowlane, nie później niż w terminie wskazanym dla rozpoczęcia realizacji danego etapu.
§4
1. Z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ogółem brutto, w wysokości ………,…
złotych (słownie: ………………………… złotych …/100), w tym należny podatek od towarów
i usług, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wartość netto wynagrodzenia umownego jest obliczona od wartości brutto przy uwzględnieniu
obowiązującej stawki podatku VAT (… %) i wynosi ………,… złotych (słownie:
…………………………………… złotych …/100).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone jednorazowo.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi całkowite, uzgodnione wynagrodzenie,
które przysługuje Wykonawcy z tytułu należytego wykonania całości robót stanowiących przedmiot
umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, zgodnie z art. 632 § 1 kodeksu cywilnego.
4. Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy tylko za roboty budowlane zamówione, faktycznie
wykonane i odebrane. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmniejszenia zakresu robót,
wynagrodzenie zawarte w umowie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót,
o które pomniejszono zakres przedmiotu umowy, na zasadach określonych w § 18 ust. 6.
5. Strony umowy nie mogą zmieniać wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia,
przedstawionego w ust. 1, poza okolicznościami wskazanymi w niniejszej umowie.
6. Wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia uwzględnia całkowity koszt wykonania zamówienia,
tj. wszystkie nakłady pozwalające na prawidłową realizację niniejszej umowy, w szczególności:
koszty wynikające z organizacji, przygotowania oraz zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac
i jego zaplecza, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych oraz wszelkie koszty
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy w tym też nie ujęte w dokumentacji projektowej,
a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy, podatek VAT (zgodnie z obowiązującą
stawką w czasie obowiązywania umowy), koszty dojazdu do miejsca prowadzonych prac, wzrost cen
towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia, zorganizowania
i zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami i wymaganiami Zamawiającego.
7. Wartość umowy obejmuje, poza sytuacjami wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia, również
koszt zakupu materiałów, środków, usług, dostaw czy robót budowlanych niezbędnych do właściwej
realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ.
8. W zakresie materiałów zbędnych Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów wynikających
z ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) i wydanych do ustawy
przepisów wykonawczych – ponosząc w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność i koszty
z tym związane.
9. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę w wycenie przedmiotu zamówienia jakichkolwiek robót
lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia
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w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne
roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.
10.Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji projektowej obciążają
Wykonawcę zamówienia.
§5
1. Rozliczenie z tytułu wykonania umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę,
przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury, po zrealizowaniu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia
i dokonaniu jego odbioru przez Zamawiającego.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół odbioru robót bez zastrzeżeń,
potwierdzony przez personel Zamawiającego określony w § 6 ust. 1 pkt. 2), stwierdzający należyte
wykonanie prac.
3. Wykonawca dołączy do faktury dwa egzemplarze protokołów wskazanych w ust. 2.
4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy lub odpowiednio do zapisów § 11 - Podwykonawcy,
płatne będzie z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy
lub odpowiednio - Podwykonawcy, którego numer zostanie podany w fakturze.
5. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się prawa przeniesienia na osoby trzecie wynagrodzenia
wynikającego z niniejszej umowy. Wierzytelność po stronie Wykonawcy z tytułu robót budowlanych
wykonanych w ramach niniejszej umowy powstanie pod warunkiem, że wraz z dokumentami
związanymi z odbiorem przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi prawidłowo wystawioną fakturę
własną oraz otrzymane od Podwykonawców faktury z potwierdzeniem ich zapłaty.
§6
1. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy sprawuje:
1) po stronie Wykonawcy:
- …………………………… – tel. ……………… fax.: ………………,
2) po stronie Zamawiającego:
- Szef Pionu Infrastruktury – tel. nr 52 378 25 37,
lub jego przedstawiciele:
- …………………………… – tel. nr 52 378 …………,
- …………………………… – tel. nr 52 378 ………….
2. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, zobowiązuje się
do utrzymywania następujących kanałów łączności: (*odpowiednio do kanałów wskazanych
przez Wykonawcę)
- tel. kom. nr: ………………………………,
- fax nr:
………………………………,
- e-mail:
……………………………….
3. W przypadku zmiany osób lub danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1) oraz w ust. 2, Strona jest
zobowiązana do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony umowy w formie
pisemnej. Niniejsza zmiana nie wymaga formy aneksu do umowy.
4. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 2), jako personel Zamawiającego odpowiedzialny za nadzór
nad prawidłową realizacją niniejszej umowy, są upoważnione do kontrolowania i podejmowania
wszelkich niezbędnych czynności w zakresie prawidłowej realizacji niniejszej umowy
przez Wykonawcę.
5. Częściowe wykonanie przedmiotu umowy, należy udokumentować oryginałem protokołu odbioru
robót bez zastrzeżeń, potwierdzonym przez personel Zamawiającego określony w ust. 1 pkt 2).
6. Realizacja przedmiotu zamówienia na terenie kompleksu będzie się każdorazowo odbywała
pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego.
7. W ramach terminu wykonywania umowy, o którym mowa w § 3, Wykonawca uzgodni z osobami
wskazanymi w ust.. 1 pkt. 2) warunki i szczegółowy terminarz wykonywania prac.
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8. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia uzgodni z Pełnomocnikiem
ds. Ochrony Informacji Niejawnych Zamawiającego system wejścia na teren wojskowy oraz na każde
jego wezwanie przedstawi aktualny wykaz osób bezpośrednio realizujących przedmiot zamówienia
oraz pojazdów niezbędnych do wykonania robót, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.
§7
1. Zamawiający ma prawo kontroli osób wykonujących przedmiotowe prace na rzecz Wykonawcy
o każdej porze. Wszystkie uwagi dotyczące wykonywania przedmiotowych prac będą przekazywane
Wykonawcy, który będzie zobowiązany do ich natychmiastowego usunięcia. W przypadku rażącego
lub powtarzającego się zaniedbywania obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony
będzie do natychmiastowego odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 15.
2. Osoby wykonujące prace objęte przedmiotem zamówienia podlegają bezpośrednio Wykonawcy,
który wydaje im polecenia i sprawuje dyscyplinarny nadzór i kierownictwo nad nimi.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem umowy, zgodnie
z aktualnym poziomem wiedzy, z należytą starannością i zasadami profesjonalizmu zawodowego.
2. Wykonawca zobowiązany jest delegować do prac stanowiących przedmiot umowy osoby posiadające
wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia, w szczególności dotyczącymi BHP
oraz spełniające wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu:
aktualnych świadectw bezpieczeństwa przemysłowego, poświadczeń bezpieczeństwa, upoważnień
do dostępu do informacji niejawnych, zaświadczeń o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji
niejawnych, wystawionych zgodnie z art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych, aktualnych zaświadczeń lekarskich medycyny pracy, zaświadczeń
o przeszkoleniu z zakresu BHP oraz innych uprawnień i niezbędnych dokumentów lub oświadczeń
wymaganych przez Zamawiającego dla osób lub podmiotów wykonujących prace objęte
przedmiotową umową, odpowiednio do zakresu wykonywanych przez nich obowiązków
oraz do obowiązujących przepisów w tym zakresie, jak również: odpowiednich aprobat, certyfikatów
na materiały i środki zastosowane przez Wykonawcę do wykonania prac objętych niniejszą umową.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia stałego nadzoru nad swoimi pracownikami
oraz jakością świadczonych usług.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac w sposób nieuciążliwy dla Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ładu i porządku na terenie prowadzonych prac
oraz do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. Na terenie kompleksu obowiązuje zakaz używania
ognia otwartego. Palenie papierosów dozwolone jest jedynie w wiatach, wyposażonych
w popielniczki, znajdujących się obok budynków.
3. Wykonawca podczas wykonywania przedmiotowych prac, zobowiązuje się dołożyć należytej
staranności w celu uniknięcia powstania szkody, w tym zniszczenia lub uszkodzenia mienia
Zamawiającego oraz zachować jego pierwotny stan techniczny.
§ 10
1. Zamawiający i Wykonawca, poprzez swoich przedstawicieli oraz koordynatora współpracują ze sobą
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej związanych
z wykonywaniem przez pracowników Wykonawcy niniejszej umowy oraz współdziałają w przypadku
wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.
2. Strony ustalają, że przedstawiciel Zamawiającego – kpt. Przemysław Stachniuk – został wyznaczony
na koordynatora BHP, sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników
Wykonawcy, Zamawiającego oraz stron trzecich, mogących pojawić się w rejonie prowadzonych prac
przez Wykonawcę.
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3. Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w ust. 2, nie zwalnia poszczególnych pracodawców
realizujących zakres przedmiotowej umowy na rzecz Zamawiającego z obowiązku zapewnienia
bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.
4. W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca musi
niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach, podjąć działania w celu zapewnienia
pracownikom odpowiedniej ochrony, dostarczyć im instrukcje postępowania przewidujące
w ostateczności możliwość przerwania pracy i oddalenia się w bezpieczne miejsce.
5. W razie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca ma obowiązek wstrzymać pracę
i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w miejsca bezpieczne oraz umożliwić pracownikom
podjęcie działań zmierzających do uniknięcia niebezpieczeństw.
6. Koordynator BHP uprawniony jest w szczególności do:
1) kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego
zagrożenia życia albo zdrowia pracownika bądź innej osoby i wydania polecenia oddalenia się
w miejsce bezpieczne,
3) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych
i zawiadomienia o tym pracodawcy tego pracownika,
4) występowania do poszczególnych Wykonawców (Podwykonawców) z zaleceniem usunięcia
stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie
BHP,
5) ustalenia sposobu postępowania, obowiązującego w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia
i życia pracowników zatrudnionych w rejonie świadczenia prac przez Wykonawcę
oraz współdziałania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń z przedstawicielami Zamawiającego:
a) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - z koordynatorem BHP, kpt. Przemysławem
Stachniukiem, tel. 52 378 97 53 lub z inspektorem BHP - panią Agnieszką Cieślewicz,
tel. 52 378 25 46,
b) w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów
i ewakuacji pracowników - z nieetatowym inspektorem ochrony przeciwpożarowej,
Panem Zbigniewem Kleszczewskim, tel. 52 378 97 52.
7. W razie wystąpienia nagłego wypadku przy pracy pracownika, pierwszej pomocy udzielają osoby
do tego wyznaczone, z zastrzeżeniem ust. 8. Przy apteczkach, umieszczonych w widocznych
miejscach wywieszona jest instrukcja o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy
pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.
8. W razie wystąpienia nagłego wypadku przy pracy pracownika, jeżeli stan poszkodowanego tego
wymaga, pierwszej pomocy udziela – personel medyczny Ambulatorium Zamawiającego
(budynek nr 2 pomieszczenia nr 10 i 11): pielęgniarka - tel. 52 378 25 03, ratownik medyczny tel. 52 378 97 51, lekarz - tel. 52 378 25 03.
§ 11
Treść niniejszego paragrafu zostanie zredagowana stosownie do treści oświadczenia Wykonawcy
złożonego w formularzu ofertowym.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami ………………*) lub Wykonawca
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w zakresie wskazanym
w ofercie, tj. w zakresie: …………………………………………………
2. Powierzenie jakichkolwiek innych prac Podwykonawcom musi być uzasadnione przez Wykonawcę
na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.
3. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
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4. W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy
w zakresie wskazanym w ofercie, Strony postanawiają, że przed przystąpieniem do realizacji części
przedmiotu zamówienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę:
1) Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany, oraz poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane dotyczące wykonania części przedmiotu zamówienia, które będą realizowali
Podwykonawcy,
2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia,
3) Zamawiający w terminie 2 dni roboczych zgłosi pisemny sprzeciw do projektu umowy
o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ,
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonej, odpowiednio, umowy o podwykonawstwo
lub projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację obu umów
przez Zamawiającego,
4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
5. Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą,
której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawców,
w których Podwykonawcy zobowiążą się do niezwłocznego informowania Zamawiającego
o każdorazowym opóźnieniu w zapłacie przez Wykonawcę za wykonanie przez nich zamówienia.
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie Podwykonawcy, Zamawiający wstrzyma płatności na rzecz
Wykonawcy do momentu udokumentowania przez Wykonawcę uregulowania zobowiązań wobec
Podwykonawców.
8. W przypadku zapłaty przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawców,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o przekazaną kwotę.
9. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawcy, dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentów o dokonanych płatnościach, tj.; potwierdzenie przelewu, kwitariusz przyjęcia gotówki.
10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane będzie przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorących udział w realizacji odebranych robót
budowlanych.
§ 12
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych
w przepisach Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca odpowiedzialny jest z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych robót
oraz dostarczonych materiałów, po podpisaniu protokołu odbioru robót przez Zamawiającego.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi,
jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu. Bieg i termin rękojmi rozpoczyna się od dnia
podpisania protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń
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4. Wykonawca udziela gwarancji na urządzenia, części i materiały użyte do wykonania zamówienia,
na okres tożsamy z oferowanym przez sprzedawcę lub producenta.
5. Wykonawca udziela gwarancji w zakresie wykonanych robót na okres … miesięcy (min. 24 m-ce).
Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń. Gwarancja
obejmuje wady zastosowanych materiałów oraz wady w wykonanych pracach.
6. Wykonawca zobowiązuje się udzielić … miesięcznej (min. 24 m-ce) rękojmi na przedmiot
zamówienia.
7. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego,
jako załącznik do protokołu.
8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji jakości
w wyznaczonym terminie, Zamawiający po wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich usunięcia może
zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, niezależnie od naliczenia
kar umownych zgodnie z § 14 niniejszej umowy. O powyższych czynnościach Zamawiający
powiadomi pisemnie Wykonawcę.
§ 13
1. Wykonawca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
2. W przypadku ujawnienia się po stronie Zamawiającego szkód będących następstwem działań
lub zaniechań Wykonawcy, szkody do wartości określonych jako udział własny ubezpieczonego
pokrywane będą bezpośrednio przez Wykonawcę, a szkody większej wartości przez ubezpieczyciela
Wykonawcy.
3. Wykonawca zapłaci odszkodowanie w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia ujawnienia szkody.
W przypadku rozbieżności, co do wartości szkody, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu
niekwestionowaną kwotę odszkodowania, a ewentualny spór dotyczył będzie jedynie niewypłaconej
różnicy.
§ 14
1. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości
10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.
2. W przypadku stwierdzenia ujawnienia informacji niejawnych Wykonawca zobowiązuje się:
1) niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i postępować zgodnie z przepisami
o ochronie informacji niejawnych;
2) zawiesić w wykonywaniu obowiązków związanych z dostępem do informacji niejawnych osobę
odpowiedzialną lub podejrzewaną o ich ujawnienie;
3) przeprowadzić postępowanie wyjaśniające celem wyjaśnienia okoliczności i przyczyn
ich ujawnienia;
4) dokonać zmiany osoby winnej ujawnienia informacji niejawnych.
3. Niezależnie od skutków prawnych, o których mowa w ust. 2 naruszenie przez Wykonawcę
obowiązków w zakresie ochrony informacji niejawnych, powoduje konsekwencje prawne
przewidziane w szczególności w przepisach, o których mowa w § 19 ust. 1.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z tytułu braku
zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom,
2) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy z tytułu
nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
3) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy z tytułu
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,
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4) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy z tytułu braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
5) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień
zwłoki w wykonaniu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia zakresu prac, jeżeli zwłoka
powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy, liczonej od dnia wyznaczonego terminu
wykonania danego zakresu do dnia jego wykonania,
6) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień
zwłoki w wykonaniu zobowiązań nałożonych na Wykonawcę w umowie w trakcie jej trwania,
w tym usunięcia wad i usterek w ramach realizacji zobowiązań gwarancyjnych i rękojmi, liczonych
od daty niedotrzymanego przez Wykonawcę terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do daty
ich faktycznego wykonania,
7) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy
dzień zwłoki w usunięciu braków i uchybień, liczonej od dnia wyznaczonego do ich usunięcia
do dnia faktycznego odbioru.
5. Łącznie wysokość kar umownych, określona w ust. 4 nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający odstąpi od umowy z winy
Wykonawcy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy wysokość kar umownych za opóźnienie
naliczonych w trakcie realizacji umowy przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia.
6. Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy spowodowanych
przez Zamawiającego (za wyjątkiem okoliczności określonych w art. 145 ust. 1 uPzp
oraz przewidzianych w niniejszej umowie), Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną
w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.
7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
8. Określone w umowie uprawnienia do zapłaty kar umownych i odszkodowania z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania, nie zwalania tej Strony z wykonania zobowiązań wynikających
z umowy.
9. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy,
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Kara umowna podlega potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdy nie jest możliwe
potrącenie kar umownych z faktury Wykonawcy, Wykonawca dokonuje płatności na podstawie
wezwania do zapłaty wystawionego przez Zamawiającego w terminie niezwłocznym, nie później
jednak niż w terminie 14 dni od jego otrzymania.
§ 15
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie
od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 uPzp),
2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub znajduje się w stanie likwidacji
bądź rozwiązania lub zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania umowne, a wezwanie
Zamawiającego do wykonania lub należytego wykonywania tego zobowiązania okazało się
bezskuteczne,
4) jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie nieprzewidzianym
przez Zamawiającego, osobom trzecim,
5) ze skutkiem natychmiastowym w drodze jednostronnego oświadczenia w przypadku,
gdy Wykonawca nie przystąpił lub gdy opóźnia się w przystąpieniu do wykonania przedmiotu
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umowy w stosunku do terminów określonych przez Zamawiającego o więcej niż 72 godziny,
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
6) ze skutkiem natychmiastowym w drodze jednostronnego oświadczenia w przypadku,
gdy nastąpiła utrata przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji przedmiotowej usługi
na rzecz Zamawiającego,
7) z winy Wykonawcy, w przypadku braku dokumentów określonych w § 2 ust. 4 i 5,
oraz w przypadku, gdy jakość wykonanych robót nie odpowiada obowiązującym normom.
Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu
niewykonanej części umowy oraz roszczeń z tytułu utraconych ewentualnych zysków.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania
realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a następnie opuszczenia miejsca
prowadzenia prac. Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych elementów robót - na koszt
Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, Zamawiający:
1) dokona protokolarnie odbioru wykonanych robót oraz uiści wynagrodzenie należne Wykonawcy
stosownie do odebranych i wykonanych robót,
2) przejmie protokolarnie miejsce prowadzenia prac.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
Zamawiający jest zobowiązany do:
1) dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia stosownie do wykonanych
robót,
2) przejęcia miejsca prowadzenia prac.
5. Należne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3. oraz 4., zostanie wyliczone poprzez podzielenie
ceny oferty wskazanej w formularzu ofertowym przez Wykonawcę przez wskazaną
przez Zamawiającego powierzchnię podlegającą malowaniu tj. 3.400 m2.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
§ 16
1. Wykonawca, w ramach ponoszenia odpowiedzialność cywilnej (OC) zobowiązuje się do posiadania
ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, gwarantującego wypłatę
pełnego odszkodowania dla Zamawiającego / jednostek (instytucji) rozmieszczonych w kompleksie
przy ul. Szubińskiej 2, w tym jego personelowi wojskowemu i cywilnemu, a także przedstawicielom
oraz osobom trzecim z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wszelkie roszczenia na osobie
lub (i) w mieniu powstałe podczas lub w związku z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy
w zakresie związanym z realizacją niniejszej umowy. Posiadanie ubezpieczenia OC nie zwalnia
Wykonawcy od bezpośredniej odpowiedzialności cywilnej w zakresie i na zasadach o których mowa
wyżej. Wykonawca zwróci Zamawiającemu (zwalniając go od odpowiedzialności) wszelkie grzywny
i nakazy zapłaty nałożone na niego, powstałe z działalności tego Wykonawcy.
2. Wykonawca przedstawił dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia wystawiony przez ……… na kwotę: ….……… zł (słownie: ………
złotych …/100) i zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przez cały okres obowiązywania
niniejszej umowy.
§ 17
1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia długu (zobowiązań) wynikającego z niniejszej umowy
na osoby lub podmioty trzecie. Czynność taka jest nieważna i jako taka nie wywołuje skutków
prawnych.
2. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia wierzytelności na osoby lub podmioty trzecie
bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja wierzytelności bez takiej zgody
jest bezskuteczna dla Zamawiającego.
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§ 18
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy oraz jej uzupełnienia wymagają zgody umawiających się
Stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem
nieważności. Powyższe nie dotyczy wyjątków wskazanych w umowie.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z zaistnienia następujących warunków:
1) w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych i nie cierpiących zwłoki w zakresie
wymaganego od Zamawiającego wsparcia dla jednostek (instytucji) rozmieszczonych
w kompleksie przy ul. Szubińskiej 2,
2) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od Stron przeszkód w realizacji umowy
w dotychczasowym kształcie, w tym siły wyższej oraz okoliczności, których nie można było
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w chwili zawarcia umowy,
3) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 uPzp,
warunkujących wykonanie przedmiotu zamówienia,
b) wstrzymania wykonania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności
niezależnych od Wykonawcy, w tym np. nieplanowanych szkoleń lub innych przedsięwzięć
prowadzonych przez Zamawiającego lub jednostki stacjonujące w pomieszczeniach objętych
zamówieniem lub nieszczęśliwego wypadku,
c) długotrwałego utrzymywania się niesprzyjających warunków atmosferycznych,
uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymaganiami szczegółowych specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, klęsk żywiołowych,
powyższe będzie możliwe pod warunkiem potwierdzenia przez osobę wskazaną w § 6 ust. 1 pkt 1
niniejszej umowy w dokumentacji budowy wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę
terminu,
4) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą
elementu robót budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą, nowocześniejszą,
nie droższą niż określona w SIWZ,
5) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę
obowiązujących przepisów,
6) zmiany w kolejności wykonywania robót budowlanych niemożliwych do przewidzenia w chwili
zawierania umowy,
7) uzasadnionej rezygnacji z wykonania części robót budowlanych w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowej lub zmiany technologii,
8) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian równorzędnych lub lepszych funkcjonalnie
od tych, jakie przewiduje projekt oraz zaistnienia uzasadnionej konieczności zmiany
dokumentacji projektowej,
9) w przypadku wystąpienia robót zamiennych i zaniechanych: Zamawiający dopuszcza możliwość
wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych
robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującym na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Przewiduje
się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji,
gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy,
10) zmiany Podwykonawcy robót wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiającego na realizację zakresu prac przez nowego Podwykonawcę,
11) zmiany dopuszczającej do realizacji części zamówienia przez Podwykonawcę w sytuacji,
gdy Podwykonawca taki nie został wskazany w umowie (ofercie), jednakże Zamawiający
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dopuszczał podwykonawstwo w tym zakresie, po wcześniejszym uzyskaniu zgody
Zamawiającego,
12) zaistnieją okoliczności powodujące konieczność zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji
zamówienia na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnienie warunków
w zakresie nie mniejszym niż wymagany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, od dotychczasowego Podwykonawcy,
13) zaistnieją okoliczności powodujące konieczność zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy
na etapie realizacji zamówienia na zasobach którego Wykonawca nie opierał się wykazując
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże
spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagany na etapie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, od dotychczasowego Podwykonawcy lub Wykonawcy,
14) zmiany będące następstwem działania organów, w szczególności:
a) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,
b) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu,
którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
c) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych
lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia
w chwili zawierania umowy,
d) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne
podmioty inwestycjami,
15) zmiany terminu płatności ostatniej faktury,
16) zmiany limitu finansowego w danym roku budżetowym,
17) zmiany w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem
zamówienia, które nastąpiły po dniu zawarcia umowy,
18) potrzeby zmian wynikających z postanowień niniejszej umowy.
3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być wprowadzone na wniosek Strony umowy.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie, wniosku o którym mowa
w ust. 3, wraz z uzasadnieniem zawierającym, odpowiednio: opis i uzasadnienie propozycji zmian,
opis wpływu zmiany na harmonogram, koszty i termin wykonania umowy.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt. 1) - 3), 5), 8), 15), 18)
Zamawiający może wydłużyć termin realizacji niniejszej umowy o czas niezbędny, celem należytego
wykonania zobowiązań umownych Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie może to powodować żadnych
dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w § 18
ust. 2 pkt. 1) - 3), 5), 8), 15), 18) poza wskazanymi w ust. 4, jest dostarczenie dokumentu podpisanego
przez uprawnione osoby potwierdzającego w sposób obiektywny zaistnienie okoliczności, na które
powołuje się Wnioskujący.
6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 4, § 18 ust. 2 pkt. 1), 2), 4), 7), 9),
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie może to powodować
żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Warunkiem wprowadzenia zmian,
o których mowa w § 4 ust. 4, § 18 ust. 2 pkt. 1), 2), 4), 7), 9), poza wskazanymi w ust. 4,
jest dostarczenie dokumentu podpisanego przez uprawnione osoby potwierdzającego w sposób
obiektywny zaistnienie okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, wraz z wyceną.
§ 19
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących
się w jego posiadaniu lub z którymi zapozna się w trakcie realizacji zamówienia i po jego
zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności przepisami
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228
z późn. zm.), pod rygorem skutków prawem przewidzianych.
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2. Strony umowy zobowiązują się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów drugiej Strony nie zostaną bez potrzeby
ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z niniejszej
umowy lub nie służy jej realizacji. Obowiązek ten trwa przez cały czas obowiązywania umowy
oraz po jej zakończeniu. Wykonawca zapozna swoich pracowników z niniejszą klauzulą.
3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie podważa zasady jawności umów w sprawach zamówień publicznych
i związanego z tym obowiązku udostępniania treści umowy na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej.
§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych, a w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz inne, szczegółowe akty
prawne obowiązujące w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszej umowy.

1.
2.

1.
2.

§ 21
Wszelkie kwestie sporne wynikłe między Stronami na tle realizacji niniejszej umowy, Strony będą
starały się rozstrzygać polubownie.
W przypadku nieosiągnięcia porozumienia sprawę będzie rozpatrywał Sąd Powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 22
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w jednym egzemplarzu
dla Wykonawcy i dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego.
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
- załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (w tym: dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót),
- załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy,
- załącznik nr 3 - polisa OC,
- załącznik nr 4 - wykaz osób.
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