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Rozdział I Forma oferty
1. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane
dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem
V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1do siwz.
4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty
musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów
złożonych przez wykonawcę.
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto,
wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez
niego parafowane.
7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa wart. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
11. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej
kopercie z tym, że:
a. zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Grodzka 1/5, 70-560
Szczecin przetarg nieograniczony, oferta na ,,Pomocnicza hala garażowa
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie” oraz „nie
otwierać przed 16.12.2020 r., godz. 10:30” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;
b. koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na
wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej
wpłynięcia po terminie.
12. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 11,
Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe
wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za
nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie
zostanie złożona do pokoju wskazanego w Rozdziale XI pkt 1.
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Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie
ofertę przed terminem składania ofert:
a. w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne
oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie
zaadresowanej jak w Rozdziale I pkt 11 ppkt „a” z dopiskiem
„wycofanie”.
b. w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie,
iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli
oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też
przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te
złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić
kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I pkt
11 ppkt „a” i „b” przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek
„zmiany”.
2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie
terminu składania ofert.
3. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca
ofertę Wykonawcy.
Rozdział III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia;
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do
pełnomocnika.
4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z siwz;
5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale V niniejszej siwz;
6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się
o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt
1 – 5.
7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę
konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy
c. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres
obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości
i rękojmi.
Rozdział IV Jawność postępowania;
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu
udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich
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otwarcia. Zasada jawności, o której mowa w zdaniu pierwszym, ma
zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych,
o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016,
str. 1), dalej „RODO” zebranych w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub
załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może
samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków
technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej,
jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych
dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności
z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający
informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one
udostępnione.
6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało
z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym
przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością
przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca.
7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą
być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić
z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je
klauzulą „nie udostępniać.” Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późniejszymi zmianami).
9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą
podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe nie
zastrzeżone dokumenty.
10. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO,
w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa
w dziale VI ustawy, do upływu terminu do ich wniesienia.
11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO zamawiający informuje, że:
a. administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze
środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym
wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym
postępowaniem jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinie jest Administratorem Twoich danych osobowych. Kontakt:
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b.

c.

d.

e.

f.

g.
h.

ul.
Grodzka
1/5,
70-560
Szczecin,
e-mail:
sekretariat@straz.szczecin.pl, telefon: 91 43484045, fax: 91 4348405
kontakt do Specjalisty Ochrony Danych, z którym możesz się
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem
sod@straz.szczecin.pl
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego
zamówienia,
odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8
oraz art. 96 ust. 3 ustawy oraz umowy dofinansowania(jeżeli dotyczy),
ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:-przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego albo przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata;-przez okres,
o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013r.
w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE;-do czasu
przeprowadzania archiwizacji dokumentacji -w zakresie określonym
w przepisach o archiwizacji,
obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych
osobowych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których
mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
iii. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wystąpienie
z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole
i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych
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danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu,
chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO.
iv. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
i. osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
i. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;
ii. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO;
iii. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu.
Dokumenty
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega
wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:
a. art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy;
b. art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) ustawy;
wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:
a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.
b. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
c. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę
w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia
poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się
w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie
zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
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a) posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz
z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie
wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców na sumę gwarancyjną nie
niższą niż 1 000 000,00 zł
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden
z wykonawców w całości.
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej
niż 1 000 000,00 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać
łącznie.
Uwaga: Jeżeli posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa wykazywana
będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia ich na PLN wg
średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
b. zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub
zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże,
że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie,
minimum
jedną
robotę
budowlaną
polegającą
na
budowie/nadbudowie budynku hali przemysłowej lub magazynowej
w konstrukcji stalowej lub żelbetowej oddanej do użytku, o wartości brutto
minimum 1.000.000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion).
Przez określenie roboty budowlane należy rozumieć: roboty branży
ogólnobudowlanej, branży sanitarnej i branży elektrycznej w zakres których
wchodziło wykonanie robót polegających na budowie lub modernizacji lub
przebudowie obiektu kubaturowego bez określania udziału wartości tych robót
w całkowitej wartości roboty budowlanej.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden
z wykonawców w całości.
W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych
podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe
zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.
Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.
Uwaga!
−zamawiający wymaga, aby jedna robota budowlana była wykonana w ramach
jednej umowy.
−w przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca
realizował zamówienie, w zakres którego wchodziły roboty budowlane określone w lit.
a), wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia,
zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy
faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych.
−w przypadku, gdy zamówienie, w zakres którego wchodzą roboty budowlane
o których mowa w lit. a), były realizowane przez wykonawcę wspólnie z innym
podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga,
aby wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył
w realizacji ww. zakresu robót budowlanych.
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−jeżeli wykonawca lub podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca
realizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, zamawiający uzna robotę
budowlaną o której mowa w lit. a), za spełniającą warunek, jeżeli robota ta będzie
odpowiadała swoim zakresem i wartością wymogom określonym w lit. a).
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie
w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni
kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu
nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni
z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
b) dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą na każde
z wymienionych poniżej stanowisk:
Kierownik Budowy:
Wymagane kwalifikacje: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
Wymagane doświadczenie zawodowe:
- doświadczenie w kierowaniu lub
nadzorowaniu robót budowlanych polegających na wykonaniu, nadbudowie lub
modernizacji obiektów kubaturowych, tj. nadzorowanie lub kierowanie minimum
2 robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu, nadbudowie lub modernizacji
lub remoncie obiektów kubaturowych o wartości brutto nie mniejszej niż
800.000,00 zł brutto każda.
Kierownik robót branży elektrycznej:
Wymagane kwalifikacje: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
elektrycznych.
Kierownik robót branży sanitarnej:
Wymagane kwalifikacje: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać
łącznie.
Dodatkowe informacje:
- Zamawiający nie dopuszcza łączenia wyżej wymienionych specjalności, jeżeli
którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała uprawnienia w zakresie kilku
specjalności.
−przez „uprawnienia budowlane” zamawiający rozumie uprawnienia budowlane,
o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
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technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez
właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.).
−Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby osoby posiadające
uprawnienia budowlane, a będące obywatelami państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, poza legitymowaniem się posiadaniem uprawnień budowlanych
zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją
o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w lub w przypadku braku decyzji o uznaniu
kwalifikacji zawodowych, by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), dotyczące
świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego
−na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia
w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym
zakresie
−zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich
nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia
wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie
zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.
−kadra kierownicza (wskazana w Rozdział V, ust. 2 pkt. lit. b siwz) w ramach
realizacji zamówienia musi biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym
wypadku wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących
znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich
specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.
Wymienione powyżej osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia
zobowiązań Wykonawcy i winny być traktowane jako minimalne wymogi
Zamawiającego. W szczególności Zamawiający podkreśla, iż Wykonawca w toku
robót winien jest zapewnić aby roboty, w szczególności roboty specjalistyczne, były
wykonywane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia zgodnie z powstałą
dokumentacją projektową i zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
Jednocześnie Zamawiający, na etapie realizacji zamówienia, zastrzega sobie prawo
do weryfikacji uprawnień, przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
i posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od osób skierowanych do
wykonania przedmiotowego zamówienia, zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami.
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu:
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a. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1 wykonawca dołącza do
oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw
wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do siwz.
b. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 oraz podmioty trzecie,
na zasobach których wykonawca polega spełniają warunki udziału
w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia,
wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich,
według wzoru stanowiącego `załącznik nr 3 do siwz.
c. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, ww. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
wykonawcy składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
i podmiotach trzecich składa pełnomocnik wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
d. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 3 lit a. i b.
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak
podstaw wykluczenia.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa w pkt 3, lit b.
5. Potencjał podmiotu trzeciego:
a. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
b. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
c. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
d. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na
zasadach, o których mowa w ppkt „a”, Zamawiający wymaga od
Wykonawcy przedstawienia, na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale
V pkt 6, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których
mowa w Rozdziale V pkt 6 ppkt „a” siwz.
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6. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie,
że:
a. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów
określonych w pkt 1 tj.:
i. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania
braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem.
b. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 2, tj.:
i. dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten/ci z wykonawców
składających ofertę wspólną, który/którzy będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za
spełnienie tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem.
ii. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania
ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci
z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum
będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
iii. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż
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, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
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o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną
składają jeden wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie oraz dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem
iv. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji
zawodowych,
uprawnień,
doświadczenia
i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww.
wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
v. Oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym
wymaganiom, tj.
opis materiałów i produktów równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje
ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 6 siwz).
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną
składają jeden wspólny ww. dokument.
7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych
przez zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub
finansowej (dokumenty wymienione w ppkt b) lit. i-ii, zamawiający dopuszcza
złożenie przez wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału
w postępowaniu.
8. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
a. formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
b. oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 lit b siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
c. oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 lit b siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
d. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 lit b
siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów.
Wzór przykładowego pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik
nr 5 do siwz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
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e. odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w
Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty
wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz).
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.
f. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz
wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy
podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca
przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
g. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej:
i. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy,
wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;
Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5ustawy.
ii. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa
każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
9. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język.
a. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
wykonawca (osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą.
b. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej
lub w formie elektronicznej i poprzedzone jest dopiskiem „za zgodność
z oryginałem”.
c. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
d. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 5 siwz, w formie
elektronicznej
pod
określonymi
adresami
internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
e. W przypadku, o którym mowa w ppkt d. zamawiający będzie żądał od
wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego
dokumentów.
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f. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym
etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
g. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust.1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie
postępowania.
h. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył
wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie
unieważnienie postępowania.
i. W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez
siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń
i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
j. Uwaga ! Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może,
najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy
wykonawca,
którego
oferta
została
oceniona
jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
k. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt „j.”, uchyla się od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.
10. Warunki zatrudnienia.
a. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę 5 osób którym powierzono wykonywanie prac objętych
zakresem zamówienia wskazanym w Dokumentacji w branżach:
budowlanej sanitarnej i elektrycznej, w tym prac fizycznych oraz
operatorów sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1040)).
b. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców –wykonawca jest
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę
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o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zatrudnienie
powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.
c. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które wykonują czynności
w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy wraz z
oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu
jej Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby
wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie
wymaga aneksu do umowy.
d. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest
zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia wezwania przez
Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt. 10
niniejszego rozdziału.
Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 6 lit
„a” siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich
ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zamiast
dokumentów:
a. o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia:
– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
b. o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia:
–składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu
b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww.
Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2
lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem tego terminu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
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dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww.
Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww.
Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy,
jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 6 ppkt a siwz
złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww.
Rozporządzenia stosuje się.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, z
złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Rozdział VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja
1. Termin wykonania całości zamówienia -120 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za
wady przedmiotu umowy przez ilość miesięcy równą ilości miesięcy udzielonej
gwarancji.
3. Gwarancja:
a. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi:
i. minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy,
ii. maksymalny okres gwarancji - 72 miesiące,
od dnia protokolarnego odbioru robót.
b. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie cenowej oświadczenie
co do długości okresu gwarancji. Okres gwarancji należy podać
w miesiącach.
Oferowany okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
4. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje termin gwarancji krótszy niż 36
miesięcy zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści SIWZ.
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Rozdział VIII Wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt
pięć tysięcy złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
2. Wadium może być wnoszone:
a. w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego- PKO
Bank Polski numer rachunku 88 1020 4795 0000 9502 0278 0823.
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w następujący
sposób:
i. poprzez złożenie dokumentu w kasie Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Grodzkiej 1/5 w Szczecinie
pok. nr 211 (II piętro), od poniedziałku do piątku, w godz.: od
7:30 – 15:00.
ii. poprzez dołączenie dokumentu do oferty;
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule
przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie
w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.
5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia:
a. dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy
złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
b. gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie
spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie
z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń
musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń)
do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na
pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia –
Komenda Miejska PSP w Szczecinie) zawierające oświadczenie, że
zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych
okoliczności,
b. termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy
niż termin związania ofertą.
7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub
wniesie wadium w sposób nieprawidłowy.
8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku
bankowym.
9. Zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
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11. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
13. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium
wniesione w pieniądzu.
Rozdział IX Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja
porozumiewania się wykonawców z zamawiającym

oraz

sposób

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający
i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i e-maila, przy
przekazywaniu następujących dokumentów:
a. pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści
siwz,
b. wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź
wykonawcy,
c. wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ustawy,
d. wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
e. informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy,
f. oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie
innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.
g. wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
h. oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
i. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92
ust. 1 ustawy,
j. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
k. informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie
art. 181, 184 i185 ustawy.
l. wniosku o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu.
Uwaga: Przy przekazywaniu korespondencji w formie e-mail należy
przygotowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy dokument zeskanować i przesłać.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku
przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych
oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej
przekazania przez zamawiającego, niezależnie
od ewentualnego
potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.
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5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma,
dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między
zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej
siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem
były kierowane wyłącznie na ten adres
7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest
Pan Michał Koler ,telefon: 91 434 84 60 ( w godz.: 7:30-15:00) ,
Faks: 91 4348 4 05 (czynny całą dobę), Adres poczty elektronicznej:
sekretariat@straz.szczecin.pl
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 9.
12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom,
którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na
stronie internetowej.
13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianę treści siwz zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nie prowadzącej do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza
informację na stronie internetowej.
Rozdział X Sposób obliczenia ceny oferty
1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.
Wynagrodzenie ryczałtowe musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
robót objętych dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia oraz niniejszą SIWZ,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych
z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub
mogących mieć wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu
zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego
określonego w umowie.
Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu
widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania, przekazania do użytkowania
i użytkowania zadania pn. „Pomocnicza hala garażowa Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie”.
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Załączone do SIWZ przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez
Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec
powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac
wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do
wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia (Rozdział XV siwz) .
Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący dla wykonawcy.
Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do SIWZ
przedmiarów robót oraz może je modyfikować.
2. Cena ofertowa musi zawierać również:
a. koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem
zaplecza budowy (doprowadzenie wody, energii elektrycznej,
odprowadzenie nieczystości, telefon, dozorowanie terenu budowy,
mycie, sprzątanie), utrzymaniem porządku i czystości na terenie
budowy
w
trakcie
prowadzenia
robót,
posprzątaniem
i uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych po
zakończeniu robót, w standardzie umożliwiającym przekazanie
pomieszczeń bezpośrednio do użytkowania, tj. bez konieczności
angażowania obsługi oraz naprawy istniejących nawierzchni
zniszczonych w wyniku działań Wykonawcy,
b. koszty związane z oznakowaniem i zabezpieczeniem BHP i p-poż
terenu budowy,
c. koszty związane z przygotowaniem dokumentów do wniosku o zajęcie
pasa drogowego oraz koszty zajęcia pasa drogowego (jezdni
i chodnika), jeśli zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu
umowy,
d. koszty wykonania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
e. koszty przeprowadzenia wszystkich niezbędnych i wymaganych
przepisami, warunkami technicznymi, dokumentacją projektową,
STWiORB, itd. badań, sprawdzeń, prób i pomiarów oraz sporządzenia
stosownych protokołów i przekazanie ich Zamawiającemu w jednym
egzemplarzu. Protokoły muszą być zakończone wynikiem pozytywnym,
f. koszty rusztowań, wykonania na czas budowy zadaszeń i zastaw
zabezpieczających ,trwałych wygrodzeń części budynku i terenu w
których prowadzone są prace od części użytkowanych i wszelkiego
rodzaju sprzętu , narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu
wykonania przedmiotu umowy,
g. koszty odbiorów i badań laboratoryjnych, przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową,
STWiORB,
h. koszty związane z usunięciem odpadów z terenu budowy i ich
zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na
wysypisku, utylizacja),
i. koszt demontażu, wywozu i utylizacji istniejącego wyposażenia
(przewidzianego w do demontażu i wywozu),
j. koszty związane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej w formie
pisemnej w 2 egz. oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na
płycie CD w 2 egz.,
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k. koszty przeszkolenia obsługi w zakresie użytkowania zamontowanych
w obiekcie instalacji i urządzeń,
l. koszty realizacji w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji serwisu
gwarancyjnego - zgodnie z umową o roboty budowlane,
m. podatek VAT, naliczony według obowiązujących przepisów,
n. pozostałe koszty, niezbędne do kompleksowego zrealizowania
przedmiotu umowy.
3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie
PLN.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej
skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję
przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na
podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych spowoduje
odrzucenie oferty.
Rozdział XI Składanie i otwarcie ofert
1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie (pokój 212) Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej ul. Grodzka 1/5 w Szczecinie, w terminie do dnia
16.12 2020r., do godz. 10:00
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta
zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn.
datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu
otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich
nienaruszalność.
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 16.12.2020 r., o godz. 10:30 w pokoju nr
217 (sala konferencyjna II piętro) Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą
w nim uczestniczyć.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję
przetargową powołaną Zarządzeniem Komendanta Miejskiego PSP w
Szczecinie.
7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda
informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.8.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
Rozdział XII Wybór oferty najkorzystniejszej
1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących
kryteriów oceny
ofert:
a. cena – 60 %
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):
najniższa cena ofertowa
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C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 %
cena ofertowa w ofercie ocenianej
b. okres gwarancji i rękojmi – 30 %
Sposób przyznania punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” (G):
okres gwarancji badanej oferty
G = -------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 30%
najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy od dnia odbioru robót. Jeżeli
wykonawca zaproponuje dłuższy okres gwarancji niż 72 miesiące, do oceny ofert w
kryterium „okres gwarancji” zostanie mu policzony okres 72 miesięcy jako
maksymalny zgodny z żądaniem i możliwościami zamawiającego. Oferta
Wykonawcy, który zaproponuje termin gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostanie
odrzucona jako nie odpowiadająca treści SIWZ.
c. wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu
przedmiotu umowy (K) – 10%
Sposób przyznania punktów w kryterium „wysokość kary umownej”
Wykonawca otrzyma:
0 pkt – jeżeli zadeklaruje karę umowną w wysokości
1 000,00 zł,
5 pkt- jeżeli zadeklaruje karę umowną w wysokości
1 500,00 zł,
10 pkt – jeżeli zadeklaruje karę umowną w wysokości 2 000,00 zł,
W przypadku nie zakreślenia żadnej albo zakreślenia kilku z powyższych pozycji w
formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje zapłatę kary
umownej w minimalnym wymiarze wymaganym w siwz (tj. 1 000,00 zł). Wykonawca
otrzyma wówczas 0 pkt w kryterium „Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki
w wykonaniu przedmiotu umowy”.
2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze
kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach
poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium
zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
3. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną
zsumowane. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska
największą liczbę punktów, wyliczoną zgodnie ze wzorem: Ocena oferty
=C+G+K
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych Wykonawcy, składając oferty dodatkowe,
nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
5. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
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7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz
oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonywanych poprawek) a także inne omyłki polegające na niezgodności
oferty z siwz (nie powodujące istotnych zmian w treści oferty), niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89
ustawy.
9. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów)
oceny ofert określonym(ych) w siwz.
10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje
wszystkich wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy.
11. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
zamawiający unieważni postępowanie.
12. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie
wszystkich wykonawców, którzy:
a. ubiegali się o udzielenie zamówienia, -w przypadku unieważnienia
postępowania przed upływem terminu składania ofert,
b. złożyli oferty -w przypadku unieważnienia postępowania po upływie
terminu składania ofert
-podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
13. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich
wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory,
programy komputerowe oraz inne podobne materiały.
Rozdział XIII Zawarcie umowy, zmiana umowy, zabezpieczenie należytego
wykonania umowy.
Umowa.
1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego
załącznik nr 4 do siwz.
2. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3
ustawy).
3. Przed podpisaniem umowy, wykonawca którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu:
a. Kosztorys ofertowy (wraz z uzyskaniem jego akceptacji przez
Zamawiającego w terminie najpóźniej do momentu podpisania umowy)
sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej.
Kalkulacja szczegółowa polegać powinna na obliczeniu ceny kosztorysowej jako
sumy iloczynów: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, jednostkowych
nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztów materiałów
pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich i zysku, z
uwzględnieniem podatku od towarów i usług - według formuły:
Ck = Σ L * (n * c + Kpj + Zj) + PV
gdzie:
Ck - oznacza cenę kosztorysową,
L - oznacza ilość ustalonych jednostek przedmiarowych,
n - oznacza jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny - nr, materiałów - nm, pracy
sprzętu i środków transportu technologicznego - ns,
c - oznacza ceny jednostkowe czynników produkcji obejmujące: godzinową stawkę
robocizny kosztorysowej - Cr, ceny jednostkowe materiałów - Cm, ceny jednostkowe
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maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu technologicznego - Cs,
n * c - oznacza koszty bezpośrednie na jednostkę przedmiarową obliczone wg wzoru:
n * c = Σnr * Cr + Σ(nm * Cm + Mpj) + Σns * Cs
Mpj - oznacza koszty materiałów pomocniczych na jednostkę przedmiarową,
Kp - oznacza koszty pośrednie,
Kpj - oznacza koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową,
Z - oznacza zysk kalkulacyjny,
Zj - oznacza zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową,
PV - oznacza podatek od towarów i usług (VAT).
Koszty materiałów pomocniczych oblicza się jako iloczyn wskaźnika kosztów
materiałów pomocniczych i podstawy ich naliczania.
Koszty pośrednie w kosztorysie oblicza się jako iloczyn wskaźnika kosztów
pośrednich i ustalonej podstawy naliczania lub ustala kwotowo na podstawie
preliminarza.
W kalkulacji szczegółowej ujmuje się koszty wszystkich materiałów łącznie z
kosztami zakupu.
b. Harmonogram rzeczowo – finansowy (wraz z uzyskaniem jego
akceptacji przez Zamawiającego w terminie najpóźniej do momentu
podpisania umowy). Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien
zostać sporządzony zgodnie ze wzorem harmonogramu rzeczowofinansowego stanowiącym załącznik nr 9 do siwz, powinien zawierać
elementy robót, terminy ich wykonania i wartości - opisane i wyliczone
w kosztorysie ofertowym.
Zmiana postanowień umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień
niniejszej umowy polegających na:
a. zmianie terminów rozpoczęcia, zakończenia realizacji przedmiotu
umowy,
b. zmianie wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy
c. zmianie zasad i terminów dokonywania odbiorów oraz płatności
wynagrodzenia,
d. zmianie sposobu spełnienia świadczenia lub zakresu świadczenia,
e. zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w
wykazie złożonym przez Wykonawcę,
2. Zmiana któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy może
nastąpić w następujących przypadkach:
a. w sytuacji zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, robót
dodatkowych lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na termin
realizacji przedmiotu umowy;
b. w przypadku konieczności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć
i działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy;
c. w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na termin realizacji
przedmiotu niniejszej umowy;
d. w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego,
w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, np. w
przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,
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e. w sytuacji, gdy nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn
nie zawinionych przez Wykonawcę,
f. w sytuacji, gdy wystąpią warunki atmosferyczne, uniemożliwiające lub
znacznie utrudniające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z
technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
g. w sytuacji, gdy wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie
niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej,
h. w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą
mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARSCoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w
szczególności:
i. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za
wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które
uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu
umowy;
ii. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub
działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
iii. poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez
Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych;
iv. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub
materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w
realizacji usług transportowych;
v. innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym
stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej
treścią.
3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, termin realizacji
umowy może ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących
przeszkody w terminowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy.
Okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt a -g kierownik budowy stwierdza
wpisem do dziennika budowy, który wymaga potwierdzenia przez
koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego.
4. Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić:
a. gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane; w
takiej sytuacji wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się,
a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisów
b. w związku z przewidzianą w niniejszej umowie zmianą sposobu
spełnienia świadczenia, zmianą zakresu świadczenia, w tym w związku
z ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych.
Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu
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spełnienia świadczenia, zmiany zakresu świadczenia oraz robót
zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą wskazaną
poniżej, przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych
wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud,
Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór
publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego):
i. stawka
roboczogodziny
„R”
–średnia
dla
woj.
Zachodniopomorskiego,
ii. koszty pośrednie „Kp” –średnie dla woj. Zachodniopomorskiego,
iii. zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) –średnie dla woj.
Zachodniopomorskiego,
iv. ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami
zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w
przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte
na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen
dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,
v. nakłady rzeczowe –w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych
KNR,
vi. roboty wynikające z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni
zgodnie z kosztorysem ofertowym,
vii. w przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie
zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana
przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu
wyceny, o której mowa powyżej, w terminie7 dni kalendarzowych od dnia wezwania
Wykonawcy przez Zamawiającego (jako wezwanie rozumie się wpis w dzienniku
budowy lub informację przesłaną drogą mailową).
5. Zmiana zasad i terminów dokonywania odbiorów oraz płatności
wynagrodzenia może nastąpić w przypadku, gdy okoliczności związane z
wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem
(COVID-19) spowodują wyznaczenie przez podmioty realizujące na rzecz
Wykonawcy usługi, dostawy lub roboty budowlane niezbędne do wykonania
niniejszej umowy, krótszych niż przewidziane pierwotnie, terminów zapłaty lub
obowiązku dokonywania przez Wykonawcę przedpłat (zaliczek). W takiej
sytuacji Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów
częściowych przedmiotu umowy oraz możliwość wystawienia faktur
przejściowych, na zasadach określonych poniżej:
a. faktury przejściowe wystawiane będą przez Wykonawcę nie częściej niż
raz na miesiąc, przy czym pierwsza faktura przejściowa zostanie
wystawiona nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego miesiąca
kalendarzowego, w którym realizowana będzie umowa,
b. faktury przejściowe wystawiane będą każdorazowo na podstawie
protokołu częściowego odbioru robót, obejmującego roboty wykonane
w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Wartość każdej faktury przejściowej nie może
przekroczyć 80% wartości robót wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym, ustalonej na podstawie harmonogramu rzeczowofinansowego,
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c. protokoły częściowego odbioru robót, o których mowa w pkt b, stanowić
będą jedynie potwierdzenie faktu wykonania określonego zakresu
robót. Przedmiotowe protokoły nie będą stanowić poświadczenia
odbioru danej części robót ze skutkiem wygaśnięcia w tej części
zobowiązań Wykonawcy, w związku z czym ich zatwierdzenie przez
Zamawiającego nie pozbawi go uprawnienia do całościowego
rozliczenia ogółu prac wykonanych przez Wykonawcę, na podstawie
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Końcowy odbiór
robót będzie obejmował także prace odebrane na podstawie protokołów
częściowego odbioru robót,
d. w sytuacji, gdy roboty budowlane zgłoszone przez Wykonawcę do
odbioru częściowego posiadały będą wady istotne, tj. uniemożliwiające
użytkowanie obiektu, jego poszczególnych części lub zamontowanych
systemów lub urządzeń zgodnie z przeznaczeniem lub gdy roboty te
będą wykonane w sposób wyraźnie sprzeczny z dokumentacją, o której
mowa w § 1 ust. 2 umowy, Zamawiający będzie uprawniony do
odmowy odbioru takich robót,
e. z czynności odbiorów częściowych robót spisywane będą protokoły
częściowego odbioru robót, zawierające wszelkie ustalenia dokonane
wtoku odbiorów,
f. w
przypadku
realizacji
przedmiotu
umowy
przy
udziale
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty
należnego
Wykonawcy
wynagrodzenia,
za
kolejne
okresy
rozliczeniowe, będzie udowodnienie Zamawiającemu dokonania
zapłaty
wynagrodzenia
Podwykonawcom
oraz
dalszym
Podwykonawcom, zgodnie z zasadami, o których mowa w §11 ust. 9
umowy.
6. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia lub zakresu
świadczenia może nastąpić w sytuacji wystąpienia:
a. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwiązań
technicznych/technologicznych
niż
wskazane
w
dokumentacji
technicznej,
w
sytuacji
gdyby
zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu,
b. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa;
c. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub
całkowita niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania
produkcji).
Zmiany wskazane w ppkt a - c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie
umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może
ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie
równej zwiększonym z tego powodu kosztom.
d. okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub
choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczących w
szczególności:
i. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za
wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które
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ii.

iii.

iv.

v.

uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu
umowy;
decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub
działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez
Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych;
wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub
materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności
w realizacji usług transportowych;
innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym
stopniu ograniczą możliwość wykonania umowy zgodnie z jej
treścią

7. Zmiany wskazane w ust. 6 pkt a -d będą wprowadzane wyłącznie w zakresie
umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający
może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian
wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze
wskazanych w ust. 6 pkt a -d zmian może być powiązana ze zmianą
wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.
8. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych
w wykazie osób złożonym przez Wykonawcę może nastąpić na pisemny
wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania
opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody Zamawiającego i aneksu do
umowy.
9. Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 -7 niniejszego paragrafu
będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i
Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. Wprowadzenie zmian, o których
mowa w ust. 2 pkt „h”, ust. 5 oraz ust. 6 pkt „d” niniejszego paragrafu wymaga
dodatkowo przedłożenia przez Wykonawcę informacji o wpływie okoliczności
związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym
wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia
okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne
oświadczenia lub dokumenty.
10. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowofinansowym robót i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu
pisemnych wyjaśnień i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu
oraz wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian. W przypadku wyrażenia przez
Zamawiającego zgody na aktualizację harmonogramu, w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje
zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja, o
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której mowa w niniejszym ustępie, nie dotyczy zmiany terminu zakończenia
przedmiotu umowy.
11. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
pzp, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że:
a. proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia lub
b. Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
12. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca,
składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności
opis zmiany i jej uzasadnienie oraz jej wpływ na harmonogram rzeczowoterminowy.
13. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym rozdziale stanowią katalog
zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
14. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
III. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 3 % ceny
całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zwrotu
nienależnego świadczenia oraz zapłaty kar umownych.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:
pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w
pieniądzu zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku
bankowym.
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w
pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek wykonawcy.
6. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.
7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych
gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
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a. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń)
do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty,
nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego
(beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że
zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umowy,
b. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń)
do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty,
nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego
(beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że
Wykonawca nie wykonał zobowiązania, o którym mowa w art. 150 ust.
7 ustawy (zapis stosuje się w przypadku, gdy okres na jaki ma zostać
wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca, zgodnie z
pkt 10 ppkt „a”, wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu,
na okres nie krótszy niż 5 lat),
c. termin obowiązywania gwarancji/poręczenia.
8. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia
te podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie
gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane
jurysdykcji sądów polskich.
9. Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy
wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:
a. zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z
jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.
b. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w
pieniądzu, zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu,
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
c. wypłata, o której mowa w ppkt „b” następuje nie później niż w ostatnim
dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
11. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi:
a. 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od
dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy,
b. 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po
upływie okresu rękojmi za wady
Rozdział XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale
VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
a. określenia warunków udziału w postępowaniu;
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b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c. odrzucenia oferty odwołującego;
d. opisu przedmiotu zamówienia;
e. wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej,
podpisane
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,
jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Pomocnicza
hala garażowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w
Szczecinie”.
2. Kod CPV:
45.00.00.00-7 -roboty budowlane,
45.20.00.00-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
45.33.00.00-9 - roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne
45.31.10.00-0 - roboty instalacyjne elektryczne
3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do
osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz stanu zgodnego z
niniejszym opisem przedmiotu zamówienia.
4. Dokumentacje projektowo- wykonawczą, Specyfikacje techniczną wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz przedmiary w zakresie branży- architektura,
konstrukcje, elektryczna i branży sanitarnej wykonała firma „Pracownia
Architektoniczna HAMER” Marcin Hamerski ul. Zaleskiego 33, 70-495
Szczecin.
5. Elementy przedmiotu zamówienia opisano w niżej wymienionych załącznikach
do siwz:
1) Załącznik nr 6 do siwz- Dokumentacja projektowa składająca się z
Projektu budowlanego:
• - Projekt zagospodarowania terenu
• - Projekt architektoniczno-budowlany zawierający
- Architektura,
- Konstrukcje
- Instalacje elektryczne
- Instalacje sanitarne,
2) Załącznik nr 7 do siwz składający się ze Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB):
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-branża budowlana
-instalacje sanitarne
-instalacje elektryczne
3) Załącznik nr 8 do siwz- Przedmiar robót:
- branża budowlana
- instalacje sanitarne
- instalacje elektryczne
6. Wykonawca w swojej ofercie winien uwzględnić również:
1) wykonanie decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30.10.2020 r.
(Decyzja stanowi załącznik nr 10 do siwz) w zakresie:
a)
usunięcia w formie wycinki 3 szt. wymienionych w
powyższej Decyzji drzew oraz
b)
dokonanie nasadzeń zastępczych nowych drzew
ozdobnych

•
•
•
•
•
•

2) dostawę i montaż pralnico- wirówki oraz suszarki bębnowej o min.
poniższych parametrach:
a) Pralnico-wirówka typ IPSO IY180 lub równoważna
pojemność bębna (l)
180
średnica bębna
750 mm
drzwi wsadowe średnica min.
460 mm
waga wsadu (kg)
16-20
system inteligentnego ważenia wsadu – dobierający wodę i środki
chemiczne w zależności od załadunku.
obroty wirowania (rpm)
910-980
współczynnik odwirowania (G)
350
moc podgrzania (kW)
12-15
zasilanie
380-480 V/50 Hz
system zewnętrznych dozownikówtak
max. wymiary
970 (szer.) x 910 (gł.) x 1410 (wys.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

b) Suszarka typ IPSO DR35 lub równoważna
Pojemność bębna (l)
350-380
Średnica bębna mm
762
Średnica drzwi mm
576
waga wsadu (kg)
15-20
moc podgrzania (kW)
24-26
zasilanie
380-480 V/50-60 Hz
obroty rewersowe
tak
odwracalne drzwi
tak
przepływ powietrza
osiowy
regulacja temperatury suszenia
min. 4 zakresy
max. wymiary
800 (szer.) x 1155 (gł.) x 1625 (wys.)

•
•
•

c) Zestaw dozujący
ilość pomp (szt.)
ssawki (szt.)
alarm pustych pojemników

•
•
•
•
•

6
6
tak
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UWAGA:
Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 8 do siwz nie są podstawą sporządzenia
przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny.
Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem
prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do
wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac
wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy
wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do SIWZ przedmiarów robót oraz
może je modyfikować.
7. Nazwy własne zawarte w SIWZ i dokumentacji przetargowej są przykładowe.dotyczy to zarówno robót ogólnobudowlanych, sanitarnych, elektrycznych.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/produktów równoważnych
pod warunkiem, że zaproponowane materiały/produkty będą odpowiadały pod
względem parametrów równoważności materiałom/produktom wskazanym
przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów/produktów
równoważnych Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie, o którym mowa w
pkt 6 rozdziału V siwz, złożyć opis materiałów równoważnych (zawierający co
najmniej nazwę oraz parametry techniczne), o którym mowa w Rozdziale V
pkt 6 ppkt c SIWZ.
8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oraz uzyskać
akceptację Zamawiającego w terminie najpóźniej do momentu podpisania
umowy kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej,
zgodnie z Rozdziałem XIII pkt 3 siwz.
9. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu Harmonogram
rzeczowo – finansowy (wraz z uzyskaniem jego akceptacji przez
Zamawiającego w terminie najpóźniej do momentu podpisania umowy).
Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zostać sporządzony zgodnie ze
wzorem harmonogramu rzeczowo- finansowego stanowiącym załącznik nr 9
do siwz, powinien zawierać elementy robót, terminy ich wykonania i wartości opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym.
10. Podczas realizacji robót objętych niniejszą umową prowadzony będzie
dziennik budowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłej obecności kadry
kierowniczej na terenie budowy podczas realizacji prac objętych niniejszą
umową. Pod pojęciem kadry kierowniczej Zamawiający rozumie kierownika
budowy lub kierowników robót, wymienionych § 4 wzoru umowy stanowiącego
załącznik nr 4 do siwz.
12. Wykonawca obowiązany jest zapewnić osobistą obecność kierownika budowy
co najmniej 3 razy w tygodniu na terenie budowy, co powinno być
potwierdzane każdorazowo wpisem w dzienniku budowy.
13. Zamawiający informuję, że teren jednostki, w szczególności plac manewrowy,
na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia jest i będzie terenem
użytkowanym całodobowo, przez cały okres realizacji zamówienia.
Wykonawca w harmonogramie rzeczowo- finansowym powinien uwzględnić tą
informacje.
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14. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów budowlanych,
które są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Na żądanie Zamawiającego wykonawca okaże
certyfikaty zgodności użytych na budowie wyrobów z polską normą lub
aprobatą techniczną, atesty, deklaracje zgodności itd.
15. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót,
wymagające wywozu, np. robót ziemnych będą stanowiły własność
Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 14grudnia2012r.o odpadach(tekst jednolity Dz. U. z 2019r.poz.
701z późn.zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych
odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
16. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, pracowników na
zasadach określonych w rozdziale V pkt. 10 siwz, którym powierzono
wykonywanie
prac
objętych
zakresem
zamówienia
wskazanym
w Dokumentacji w branżach: budowlanej sanitarnej i elektrycznej, w tym
prac fizycznych oraz operatorów sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy
Komisja przetargowa
…………………………..
………………………….
…………………………..
………………………….
Kierownik zamawiającego
…………………………….
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