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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na roboty budowlane polegające na wymianie i modernizacji instalacji wodociągowej w
budynku MOPS - Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym „Pensjonacie dla Osób Starszych”
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II. Opis przedmiotu zamówienia
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1.

Opis przygotowania oferty.

2.

Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia.

3.

W y m a g a ne d o k u m e nt y i o ś w i a d c z e ni a .

4.

Kryteria oceny ofert i zasady ich oceny.

5.

Opis sposobu obliczenia ceny.

6.

Ocena oferty.

7.

Wymagany termin realizacji zadania.
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Udzielanie wyjaśnień dotyczących SIWZ.

9.
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10.
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11.
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12.
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13.
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14.
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15.
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16.
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podpisaniem umowy.

17.
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18.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy.

IV. Załączniki
Załącznik nr 1 –

Formularz oferty

Załącznik nr 2 –

Oświadczenie wykonawcy
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Projekt umowy
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
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Przedmiary robót – dokumenty pomocnicze

Załącznik nr 11 –

Inwentaryzacja sanitarna
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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH

WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

I. Postanowienia ogólne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 6, tel. 071-7822-300 zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na roboty
budowlane polegające na wymianie i modernizacji instalacji wodociągowej w budynku MOPS Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym „Pensjonacie dla Osób Starszych” we Wrocławiu przy ul.
Kamieńskiego 190.
CPV – 45000000-7, 45332000-3, 45300000-0
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwaną w dalszej części „ustawą”
lub „PZP”.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U z 2019 poz. 1145 ze zm.), jeżeli
przepisy PZP nie stanowią inaczej.
3. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na portalu UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego
http://bip.mops.wroclaw.pl/?app=przetargi oraz www.mops.wroclaw.pl/przetargi.
4. Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego,
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
5. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie art. 18a pkt 1) Ustawy z
dnia 22.06.2016 r. z o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.) za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe, osobiście za pośrednictwem
posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5.1. zgodnie art. 18a pkt 4) Ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.) oświadczenie o
którym mowa w art. 25a ustawy składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
5.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia przez
Wykonawcę faktu otrzymania dokumentów Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelne
do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania – zgodnie z raportem wysłania.
6. SIWZ
dostępna
jest
na
stronie
internetowej
Zamawiającego
http://bip.mops.wroclaw.pl/?app=przetargi oraz www.mops.wroclaw.pl/przetargi.
7. Na stronach tych znajdować się będą pytania zadawane przez Wykonawców i odpowiedzi,
zmiany SIWZ dokonywane przez Zamawiającego oraz informacje o środkach ochrony prawnej a
po otwarciu ofert informacje dotyczące kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, nazwy firm oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w
terminie, ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w
ofertach.
8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
9. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu
zakupów i umów ramowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
12. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa ustawy Pzp – tzw.
procedurę odwróconą.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych,
usług o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.
14. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.
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15. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji.
16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
17. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje że:
1) administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Zamawiający.
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej- iodo@mops.wroclaw.pl,ul.Strzegomska 6, 53-611 Wrocław.
3) przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami przekazanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
5) przekazane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat lub realizacji i trwałości projektu od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy.
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących, jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych przekazanych w niniejszym postępowaniu decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoba której dane osobowe zostały przekazane w niniejszym postępowaniu posiada:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba
której dane osobowe zostały przekazane w niniejszym postępowaniu uzna że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje osobie której dane osobowe zostały przekazane w niniejszym
postępowaniu:
a.
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b.
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c.
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
___________________
*

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

18. W przypadku realizacji zadania przy udziale podwykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy
wskazania w ofercie którą część zamówienia powierzy podwykonawcy/om oraz podania przez
Wykonawcę nazw firm podwykonawcy/ów. Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu
zamówienia, który nie może być powierzony podwykonawcom. Zakres zamówienia planowany
do powierzenia podwykonawcom oraz nazwa podwykonawcy musi być wskazany w formularzu
oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Brak informacji w formularzu oferty w sprawie zakresu zamówienia powierzonego
podwykonawcom będzie traktowany jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez
Wykonawcę z uwzględnieniem Rozdz. III pkt. 3.1. ppkt 4.
19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp w celu
wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
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Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
20. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa
w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
21. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powyższe stosuje się wobec
dalszych podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie i modernizacji instalacji
wodociągowej w budynku MOPS - Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym „Pensjonacie dla Osób
Starszych” we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 190.
CPV – 45000000-7, 45332000-3
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę i modernizację instalacji wodociągowej wody
zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji zaopatrującej budynek w zimną i ciepłą wodę do celów bytowogospodarczych i ppoż w tym:
1.1.
roboty przewidziane do wykonania w I etapie (w 2019 r. )
1) montaż zładu wody do celów ppoż.- od kołnierza za zestawem wodomierzowym do hydrantów
HP 25 - w całym budynku,
2) rozbiórkę podejść, pionów i hydrantów HP 25,
3) rozbiórkę obudów będących w kolizji z planowanym montażem instalacji,
4) montaż za wodomierzem zestawu rozdzielczego DN 80 z odgałęzieniami zabudowanymi
armaturą kołnierzową, DN 65, 65 – ppoż., DN80 – woda bytowo gospodarcza.
1.2. roboty przewidziane do wykonania w II i III etapie
1)
montaż pierwszej części zładu wody do celów bytowo-gospodarczych - od zaworu zwrotnego
kołnierzowego DN80 do istniejących pionów oraz urządzeń i armatury czerpalnej
zlokalizowanej w pomieszczeniach technicznych i technologicznych związanych z obsługą – w
części parterowej budynku,
2)
rozbiórka obudów umożliwiającą demontaż instalacji,
3)
demontaż przewodów rozdzielczych, podejść do pionów,
4)
demontaż przewodów i armatury czerpalnej,
5)
montaż przewodów rozdzielczych, podejść do pionów, wykonanie tymczasowych połączeń z
pionami,
6)
montaż odgałęzień i ponowny montaż armatury czerpalnej zlokalizowanej w pomieszczeniach
technicznych i technologicznych związanych z obsługą.
7)
wykonanie płukania, prób szczelności i badań instalacji wodociągowej,
8)
uzupełnienie instalacji hydrantowej ( z demontażem tymczasowego obejścia),
9)
rozbiórka i ponowny montaż urządzeń sanitarnych - w celu umożliwienia montażu instalacji i
podejść wodociągowych,
10)
odtworzenie i wykonanie projektowanej obudowy g-k pionów,
11) naprawa tynków, wykonanie bruzd, zaberonowanie otworów, wykonanie przepustów, roboty
malarskie. zamontowanie korytka elektrycznego, rozbiórka i odtworzenie okładziny
ceramicznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1)
2)
3)

Dokumentacja projektowa – załącznik Nr 8 do SIWZ.
Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych– załącznik Nr 9 do SIWZ.
Przedmiary Robót (druki pomocnicze etap I- III) – załącznik Nr 10 do SIWZ.

3. Ogólne wymagania dotyczące robót:
3.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wykonania
z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego. Prace należy prowadzić zgodnie
z wytycznymi zawartymi w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania
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i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
3.2. Roboty mogą być prowadzone w godzinach 7:30 do 19:00 w dni powszednie. W dni wolne od
pracy wykonywanie jakichkolwiek robót wymaga wcześniejsze zgody Zamawiającego.
3.3. Ponieważ roboty będą wykonywane na terenie nieruchomości gdzie nieprzerwanie pod tzw.
ruchem będą przebywać mieszkańcy Pensjonatu oraz będą przygotowywane i wydawane
obiady dla jego mieszkańców, Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić stały dostęp do
bieżącej wody pitnej (ciepłej i zimnej). Wykonawca winien przeprowadzić prace w sposób
bezpieczny dla użytkowników budynku i jego otoczenia, a także z zachowaniem wszelkich
wymogów sanitarno – epidemiologicznych oraz jak najmniej utrudniający użytkowanie
funkcjonującego budynku. W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych względami
technologicznymi, dopuszcza się krótkotrwałe przerwy w dostawie wody bieżącej, jednak może
to mieć miejsce jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
3.4. W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, zobowiązany
będzie do:
1) urządzenia zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zabezpieczenia terenu
objętego robotami budowlanymi w tym przed dostępem osób postronnych,
2) prowadzenia robót zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami oraz
zasadami sztuki budowlanej,
3) wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
4) przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401 z późn. zm.),
5) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701) i
ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396),
6) zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających:
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
- aprobaty techniczne,
- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,
- atesty,
Zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy Pzp w stosunku co do wymagań dotyczących opisywania
przedmiotu zamówienia (parametry, normy) należy stosować je z uwzględnieniem
odrębnych przepisów technicznych przez odniesienie się w kolejności preferencji wskazanych
w pkt 2 ww. art. 30 tj.
a. Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
b. norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących
normy europejskie,
c. europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania
wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim
europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),
d. wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne
w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25
października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady
89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE,
94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE
i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),
e. norm międzynarodowych,
f. specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez
instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych
w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
g. innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie
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oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu
zamówienia uwzględnia się w kolejności:
a) Polskie Normy;
b) polskie aprobaty techniczne;
c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
d) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2019 poz. 266)
h. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp i ww. zapisach, dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub
równoważne”.
7) protokolarnego przejęcia terenu budowy,
8) zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem
należytej staranności, w tym zachowania porządku na terenie budowy,
9) ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,
10) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w
trakcie realizacji robót,
11) przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonania
robót przed ich zniszczeniem,
12) zabezpieczenia obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo
użytkownikom obiektu,
13) poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów
osób trzecich.
14) opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenia
przedmiotu umowy do odbioru końcowego,
15) wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych
prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym,
16) uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu
w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,
17) uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania
wymaganych atestów i zaświadczeń,
18) uczestniczenia w czynnościach odbioru ostatecznego po zawiadomieniu Zamawiającego w
terminie nie później niż 15 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady.
19) Przed sporządzeniem oferty przez Wykonawcę zaleca się:
1) dokonania wizji lokalnej w obiekcie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu –
Andrzej Widawski – tel. 71 78 22 334 w godz. 9.00-15.00.

kontakt:

2) Wykonawca winien zapoznać się z całością materiałów załączonych do SIWZ, które są
konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
4. Informacje dodatkowe.
1) Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy
techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone w STWiORB oraz muszą
posiadać stosowne atesty i certyfikaty i zgodnie z art. 30b Ustawy Pzp.
2) Jeżeli w dokumentacji technicznej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub
określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty
przykładowe a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów,
materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż
przyjęto w dokumentacji technicznej.
3) Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm,
aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów
o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i
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przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również
stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Projektanta, zgodnie z zapisem SIWZ Rozdz. II pkt. 4.
5. Uwaga:
1) Cena musi obejmować całość robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiaru (druk pomocniczy).
2) Przed wpisaniem cen jednostkowych do każdej pozycji – kosztorysu ofertowego scalonego
Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentami przetargowymi. Przedmiary są materiałem
pomocniczym.
3) W cenach podanych dla poszczególnych pozycji kosztorysu scalonego, Wykonawca powinien
uwzględnić konieczność wykonywania, montażu i demontażu, oraz wykonywania innych prac
pomocniczych na terenie budowy, które są niezbędne dla wykonania robót zgodnie z wiedzą
techniczną i sztuką budowlaną.
6. Cena ofertowa zaproponowana przez Wykonawców jest ceną ryczałtową (w znaczeniu
i ze skutkami określonymi w art. 632 kodeksu cywilnego).
7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę osobę/osoby wykonujące czynności
bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych dotyczących robót demontażowych i
instalacyjnych (montażowych) wodociągowych do celów bytowo gospodarczych i p.poż. oraz
pomocniczych prac budowlanych w zakresie realizacji całego zamówienia w
rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg ten nie dotyczy osób
kierujących budową.
7.1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę winno trwać przez cały czas realizacji umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym
zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany
personalnej, listy osób biorących udział przy realizacji zamówienia.
7.2. W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego w pkt. 7.1. czynności w
zakresie realizacji zamówienia umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego
w szczególności:
1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę,
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
3) innych dokumentów
- zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
7.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
8.

III. Instrukcja dla wykonawcy
1. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.1 Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami określonymi
w niniejszej specyfikacji oraz opisem przedmiotu zamówienia koniecznymi do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.
1.2 Każdy Wykonawca winien przedłożyć tylko jedną ofertę.
1.3 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Ofertę
należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
1.4 Oferta oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/ osoby
upoważnione do reprezentacji i do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z
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innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego).
1.5 Zaleca się, aby oferta była sporządzona na wzorach formularza oferty. Do oferty winny być
dołączone wszystkie dokumenty wymienione w Rozdziale III pkt. 3 niniejszej specyfikacji.
1.6. W przypadku przedłożenia kopii dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona „za
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, kopie dokumentów lub oświadczeń są poświadczane za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez tego którego z nich dotyczą zgodnie z § 14 ust. 3
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U,. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).Winna być podpisana każda zapisana strona dokumentu
(złożona w formie papierowe) w niżej podany sposób:
„za zgodność z oryginałem” – pieczątka lub ręczny zapis oraz czytelny podpis lub podpis
i pieczątka imienna osoby uprawnionej.
Poświadczenie „za zgodność z oryginałem „zgodnie z § 14 ust 4 ww. Rozporządzenia następuje
w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
1.7 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
1.8 Oferta winna być napisana w języku polskim.
1.9 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte oraz ponumerowane kolejnymi numerami.
Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez
osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.
1.10 Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch kopertach/opakowaniu(kopercie i kopercie
zewnętrznej) w tym:
1.11. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:
Oferta w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na wymianie
i modernizacji instalacji wodociągowej w budynku MOPS - Ośrodku OpiekuńczoAdaptacyjnym „Pensjonacie dla Osób Starszych” we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego
190.
Nie otwierać przed dniem 23.09.2019 r., godz. 09:00.
1.11.1. Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak zewnętrzna, winna być opisana nazwą
i adresem Wykonawcy.
1.12. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający
zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem
terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem SIWZ pkt
1.11, a koperta zostanie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.
1.13.

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe
dostarczenie jak i przedterminowe otwarcie.

1.14. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie (zgodnie z art. 84
ust. 2 PZP).
1.15. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to wówczas ich
oferta:
a. musi być podpisana przez osoby upoważnione. Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego
zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty składanej
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć
pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego powinien wynikać zakres
umocowania. Pełnomocnictwo powinno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie.
c. wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi
się o udzielenie zamówienia będzie dokonywana do ustanowionego pełnomocnika (zwanego
także liderem) ze skutkiem dla mocodawców,
d. w druku oferty w miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać firmy (nazwy) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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1.16. Po upływie terminu składania ofert, Wykonawca nie może wprowadzić w niej zmian.
1.17.

Jeżeli oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie
później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępniane.
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wyodrębnić i umieścić
w dołączonej do oferty dodatkowej i zamkniętej kopercie/opakowaniu oznaczonej wg wzoru:

1.17.1. nazwa i adres Wykonawcy,
1.17.2. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
1.18. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie
składania oferty, 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 PZP.
UWAGA: Oznacza to, iż jeśli Wykonawca chce zastrzec ich ujawnianie musi wykazać w ofercie, że określone
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
1.19. Ujawnianie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:
1.19.1. Zainteresowany zobowiązany będzie złożyć u Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści
protokołu lub załączniki do protokołu bądź oferty (ofert).
1.19.2. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
1.19.3. 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
poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
1.19.4. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa, albo są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, informacje
te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
1.19.5. Zamawiający wyznaczy
zainteresowanego.

niezwłocznie

termin

udostępnienia

ofert

informując

o

tym

pisemnie

1.19.6. W wyjątkowych przypadkach związanych w szczególności z zapewnieniem sprawnego toku prac
dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w
terminie przez siebie wyznaczonym, nie później niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty
najkorzystniejszej albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA
2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
2.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
2.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy.
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500.000,00 złotych.
3. zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wykaże:
1) że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie minimum dwa zadania odpowiadające swoim rodzajem
i wartością robotom budowlanym tj. dotyczące budowy lub przebudowy obiektu budowlanego o
wartości min. 500.000,00 zł brutto każde, w którego zakres wchodziły roboty dotyczące
wykonania instalacji sanitarnych z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, że
roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone.
2) wykaz osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za
świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia i
kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. minimum 1 osobą, która
posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie sieci
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (tzw. „sanitarna”),
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
Uwaga:
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1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. 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.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa
powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
W przypadku powołania się na zasoby innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP, należy wykazać w oświadczeniu załączonym do oferty:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu ,
b) sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia publicznego
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Doświadczenie stanowi indywidualny dorobek przedsiębiorstwa, na który składa się ogół wiadomości oraz
umiejętności zdobytych w toku prowadzonej działalności gospodarczej. W tej sytuacji doświadczenie dzieli
zawsze byt prawny przedsiębiorstwa.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

2.2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy;
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 (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 243) 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498),
2.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2.3.1 Ocena ofert odbywać się będzie zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp – stosując tzw. procedurę
odwróconą.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2.3.2 Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1- oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 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 lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
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2.3.3.

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 podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

3. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
3.1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z formularzem stanowiącym
załącznik nr 2 - cz. I i II do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 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 ww. pkt 1. a także musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając i załączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ww. pkt 1
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji tj. zamieszczenia na
stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86
ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 6 - do SIWZ.
3.2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WSKAZUJĄCYCH BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZENIA.
3.2.1. W celu potwierdzenia spełniania
w postępowaniu należy przedłożyć:

przez

Wykonawcę

warunków

udziału

1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez Zamawiającego,

2) wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty- załącznik Nr 4 do SIWZ

3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– załącznik Nr 5 do SIWZ.
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3.2.2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
Wykonawca przedłoży odpis 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. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
3.3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania lub reprezentowania i podpisania umowy
zgodnie z art. 23 ustawy.
3.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia przedstawia dokument tego podmiotu wskazany w
pkt 3.2.2.
3.5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument
wymieniony w pkt. 3.2.2 winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie, a dokument
ten winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
składającego ofertę, podmiot, którego dokumenty dotyczą zgodnie z § 14 ust. 3
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).
3.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu o których mowa w pkt 3.2.2. składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3.6.1. Dokument o których mowa w pkt 3.5. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3.6.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o którym mowa w ust. 3.2.2.,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny być wystawione w terminie jak pkt
3.6.1.
3.7. Dokumenty
26.07.2016
Wykonawcy,
sporządzone

lub oświadczenia o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.)
w języku obcym, winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Uwaga: Jeżeli wykonawca załączy dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu, w
których wartości podane będą w walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczane wg Tabeli A kursów
średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia wszczęcia tego postępowania.

3.7. Pozostałe dokumenty wymagane w postępowaniu:
1) wypełniony formularz oferty - wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ,
2) zestawienie kosztów zadania - załącznik nr 3 do SIWZ,
3) dowód wniesienia wadium
- w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w
pieniądzu np. w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej - oryginał
dokumentu należy złożyć w kasie MOPS przy ul. Strzegomskiej 6, zaś do oferty dołączyć
kopię dokumentu. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia
wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał
dowodu wniesienia wadium.
3.11. Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów:
1 ) Dokumenty przetargowe, które zostały otworzone w trakcie wykonywania procedury
przetargowej zatrzymuje Zamawiający.
2)

Formularz oferty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę. Zaistniałe w
załącznikach różnice lub błędy nie mające wpływu na treść oferty nie będą skutkować
odrzuceniem oferty.

3)

Nie załączenie któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje odrzucenie
oferty lub wykluczenie wykonawcy z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 i 3a PZP.

UWAGA
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1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w druku oferty (pkt. 8) dostępności oświadczeń lub dokumentów,

o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku, o którym mowa nin. pkt 1, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego
dokumentów.

2. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2016 r. poz.
1126 ze zm.), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne.
Jeżeli będzie 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

4. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY
4.1.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium:
1)
Cena –A(x) –60%
2)
Termin gwarancji i rękojmi
-B(x) – 10%
3)
Termin realizacji zadania
- C(x) – 25%
4)
Ilość zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników z tzw. „grup społecznie
marginalizowanych” -D(x) –5%
Kryteria i ich wartość w ocenie: 1% = 1pkt. (od każdego członka komisji).
Ad 1) Cena –A(x)
a)
b)

przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100, otrzyma cena brutto najniższa
wśród cen zawartych w ofertach,
pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do najtańszej, punktowane
będą w oparciu o następujący wzór:

A( x) 

C
100
Cx

gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium cena brutto
C - cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach
C x - cena brutto zawarta w ofercie „x”
Wartość podstawiana do wzoru punktacyjnego, to wartość brutto w okresie trwania umowy,
określona przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do SIWZ oraz w punkcie 4 oferty (załącznik nr 1
do SIWZ).
ad 2) Termin gwarancji i rękojmi – B(x)
(z zastrzeżeniem że zaoferowany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty
budowlane nie może być krótszy niż 36 m-cy i nie dłuższy niż 60 m-cy).

a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100, otrzyma najdłuższy okres gwarancji i
rękojmi (od każdego członka komisji),

b) pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do najdłuższego okresu gwarancji, i
rękojmi punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

B( x) 

I ( x)
100
I

gdzie:
B (x) - ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium „Termin gwarancji i rękojmi”.
I (x) - termin gwarancji i rękojmi badanej oferty x.
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I

- najdłuższy termin gwarancji i rękojmi wykazany w ofercie „x”

Wartość podstawiana do wzoru punktacyjnego, to termin gwarancji i rękojmi, wpisany przez
Wykonawcę w załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie 5 oferty.
ad 3) Termin realizacji zadania – C(x)
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100, otrzyma największa ilość dni o które
skrócone zostaną roboty,
b) pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do największa ilość dni o które
skrócone zostaną roboty, punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

C ( x) 

T ( x)
 100
T

gdzie:
C (x) - ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium „termin realizacji zadania”.
T (x) - ilość dni o które skrócone zostały roboty w badanej ofercie (x).
T
– największa ilość dni o które skrócone zostaną roboty.
z zastrzeżeniem że wymagany maksymalny termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż
30.05.2020 r. dni od daty podpisania umowy, a zadanie może być zrealizowane wcześniej max
o 45dni.
Zamawiający dla potrzeb wyliczenia punktacji w tym kryterium ustala maksymalną ilość dni o
jaką można skrócić realizację robót tj. max do 45 dni.
Wartość podstawiana do wzoru punktacyjnego, to termin wykonania robót, wpisany przez
Wykonawcę w załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie 5.1. oferty.
ad. 4) Ilość zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników z tzw. „grup społecznie
marginalizowanych” D(x)
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100, otrzyma największa ilość pracowników z tzw.
„grup społecznie marginalizowanych”,
b) pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do największej ilość pracowników z tzw.
„grup społecznie marginalizowanych”, które punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

D( x ) 

I
 100%
I ( x)

D(x) - ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium „Ilość zatrudnianych przez Wykonawcę
pracowników z tzw. „grup społecznie marginalizowanych”.
I-

ilość pracowników z tzw. „grup społecznie marginalizowanych” wykazana w ofercie x.

I (x) - największa ilość pracowników z tzw. „grup społecznie marginalizowanych”, wykazana w
ofercie „x”
Ilość zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników z tzw. „grup społecznie marginalizowanych” –
obliczana będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w pkt. 5.2. w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, dotyczącego liczby osób zatrudnionych przez Wykonawcę
na podstawie umowy o pracę, należących do jednej z niżej wymienionej grupy społecznie
marginalizowanych – tj. osoby do 30-go roku życia oraz po ukończeniu 50-go roku życia.
4.1.2 Łączna punktacja E wyliczana będzie ze wzoru:
E = (A(x) x 60%) + (B(x) x 10%)+(C(x) x 25%)+(D(x) x 5%))
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać od jednego członka komisji, wynosi
100.
5.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

5.1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym (w znaczeniu i ze skutkami
określonymi w art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty
niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, bez których nie można wykonać
zamówienia, szczegółowo określonego w rozdziale II (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w
dokumentacji projektowej i STWIBOR – zał. Nr 8 i 9 do SIWZ.

5.1.1. cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia, zgodnie dokumentacją projektową oraz Opisem przedmiotu
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zamówienia zawartym w Rozdz. II SIWZ. W cenie winny być uwzględnione m.in. podatek
VAT, upusty, rabaty.
5.1.2. Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały/urządzenia, czynności,
wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót wycenionych w
danej pozycji tabeli Tabela ceny.
5.2. Uwzględniając w cenie ryczałtowej roboty tymczasowe należy wziąć pod uwagę fakt, że
materiały, które będą do tych robót wykorzystane są w całości własnością Wykonawcy.
5.3. Określeniu całkowitej ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia służy tabela „Zestawienie
kosztów zadania” (kosztorys ofertowy – scalony) Załącznik Nr 3 do SIWZ, gdzie całkowita cena
stanowi sumę cen ryczałtowych za poszczególne elementy robót.
5.4. „Zestawienie kosztów zadania” Załącznik Nr 3 do SIWZ” powinna być odczytywana w
powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ). Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym
opisem i zakresem robót, które należy wykonać oraz ze sposobem ich wykonania. Całość robót
ma być wykonana zgodnie z określeniem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego
opisanymi właśnie w SIWZ.
5.5. Ceny ryczałtowe powinny zawierać, (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę,
transport, testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie
i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac
tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności jakie mogą być niezbędne
dla prawidłowego wykonania umowy .
5.6. Ceny podane w wycenione w „Zestawienie kosztów zadania” Załącznik Nr 3 do SIWZ muszą
pokryć wszystkie koszty wykonania robót i koszty związane z wypełnieniem obowiązków
wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych z
prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w umowie.
5.7. Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa. Podstawą płatności
będzie ryczałt za wykonane roboty i prace, zostaną one opłacone zgodnie z zapisami
zawartymi w umowie.
5.8. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w toku badania i oceny ofert
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 - 3 Prawa zamówień publicznych poprawi oczywiste
omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ,
które nie powodują istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Biorąc pod uwagę, że cena jest ryczałtowa a przedmiary (załącznik 9 do SIWZ) są dokumentami
pomocniczymi, Zamawiający nie będzie w nim poprawiał omyłek rachunkowych zgodnie z art.
87 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp. Omyłki rachunkowe zostaną poprawione w Zestawieniu kosztów
zadania -załącznik Nr 3 do SIWZ.
5.9. Wycenione „Zestawienie kosztów zadania” Załącznik Nr 3 do SIWZ jest częścią dokumentów
stanowiących integralną część umowy. Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za
daną pozycję w wycenionej tabeli Tabela zestawienia kosztów zadania jest ostateczna i
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objęte tą pozycją.
5.10. Koszty wszystkich prac, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej
jakości ich wykonania, należy ująć w jednej lub kilku pozycjach uwzględniając konieczność
wyceny wszystkich niezbędnych do wykonania robót.
5.11. Uważa się, że cena za prace, której nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach tabeli
„Zestawienia kosztów zadania”, została rozłożona na ceny ryczałtowe wstawione dla innych
elementów robót.
5.12. Poszczególne wartości w Załączniku Nr 3 do SIWZ „Zestawienie kosztów zadania” należy
podawać wraz z podatkiem VAT. Powinny być one podsumowane w miejscu do tego
przeznaczonym w tabeli „Zestawieniu kosztów zadania”.
5.13. W formularzu oferty należy podać cenę oferty:
bez podatku VAT (netto),
łącznie z podatkiem VAT (brutto).
zgodnie z wyliczeniem zawartym w Załączniku nr 3.
5.14. Wyliczone wartości muszą być wyrażone w złotych polskich (zgodnie z polskim systemem
płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza
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pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza – dwa miejsca po
przecinku).
5.15. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
Ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie
będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.
5.16. Cenę wykazaną w ofercie, należy traktować jako stałą i wiążącą do zakresu określonego
w SIWZ.
5.17. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku
W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.

wariantach.

5.7. Jeżeli zaoferowana cena lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku
do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może
być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. pomocy
publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, wynikającym z przepisów prawa
pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym
realizowane jest zamówienie; wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5.7.1. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których
mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie
wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o
których mowa w ust. 1.
5.7.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
6. OCENA OFERTY.
6.1.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans
ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia - otrzyma największą
ilość punktów.

6.2.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w toku badania i oceny ofert
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poprawi, omyłki pisarskie
oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w zestawieniu kosztów zadania z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z SIWZ, które nie powodują istotnych zmian w treści
oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6.3.

W razie wątpliwości w zakresie złożonych oświadczeń czy dokumentów na potwierdzenie
warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, Zamawiający zgodnie z
art. 26 ust. 4 Pzp. może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym
terminie.

6.4.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału, lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów lub oświadczeń o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.),
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
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6.5.

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 odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.5.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Prawie zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6.6.

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania,
zgodnie z art. 92 ust.1 i/lub ust 1a.

6.7.

Jednocześnie Zamawiający udostępni informacje m.in. o wyborze najkorzystniejszej oferty
lub o unieważnieniu postępowania zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy Pzp na stronie
internetowej
Zamawiającego
http://bip.mops.wroclaw.pl/?app=przetargi
oraz
www.mops.wroclaw.pl/przetargi.

7. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania do 30 maja 2020 r.
8. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ.
8.1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie połowy terminu wyznaczonego
na składanie ofert czy dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień
lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków
o wyjaśnienie SIWZ.
8.4. Zamawiający treść wyjaśnień/odpowiedzi będzie udostępniał na stronie internetowej, bez
ujawniania źródeł zapytania.
8.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
Zamawiający udostępni na stronie internetowej http://bip.mops.wroclaw.pl/?app=przetargi
oraz www.mops.wroclaw.pl/przetargi. Jeżeli dokonana zmiana SIWZ spowoduje zmianę treści
ogłoszenia lub wymagać będzie sprostowania ogłoszenia Zamawiający zmieni ogłoszenie
zgodnie z art. 11c.
9. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z Rozdziałem III SIWZ,
w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 6, pok. nr 206 (sekretariat)
nie później niż dnia 23.09.2019 r. do godz. 09:00
10. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.
10.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.09.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego we
Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 6, sala Nr 27 parter.
10.2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia kopert z ofertami.
10.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.3 PZP poda kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy Wykonawców, oraz informacje
zawarte w art. 86 ust 4 Pzp.
10.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny i m.in. dane wskazane w ofertach konieczne do wyliczenia kryterium.
10.6. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty
są jawne od chwili ich otwarcia z uwzględnieniem Rozdz. III punkt 1.19.4.
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11. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM.
11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 22.000,00 zł (słownie:
dwadzieścia dwa tysiące złotych),
11.2. Wadium może być wniesione w następujących formach lub formie:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych
d. gwarancjach bankowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
11.3. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na konto
Zamawiającego PKO BP S.A 79 1020 5226 0000 6702 0417 1641.
Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania
ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.
11.4.

W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy
złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w kasie MOPS przy ul.
Strzegomskiej 6. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty.

11.5.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy
PZP.

11.6.

Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie Wykonawcy,
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.7.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

11.8.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt. 11.5., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego.

11.9.
a.
b.
c.

Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:
odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
oraz
d. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw,
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
12.1.
a)
b)
c)
d)

Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w
ofercie w:
pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
gwarancjach ubezpieczeniowych, lub gwarancjach bankowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

12.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, poręczeń winno
być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.
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12.3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być
wpłacone przelewem na konto Zamawiającego PKO BP S.A 79 1020 5226 0000 6702
0417 1641.

12.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
12.5. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zostały określone w projekcie umowy.
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
13.1.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. Bieg
terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

13.3.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

14. INFORMACJE O ZASADACH OTWARCIA I OCENIE OFERT
14.1. Przetarg odbywa się według zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych.
14.2. Zakres działania komisji przeprowadzającej przetarg obejmuje:
1. W części jawnej:
a)
zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu;
b)
otwarcie kopert z ofertami i zaopatrzenie każdej oferty w numer wpływu oferty
do Zamawiającego.
c)
Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności:

oferty z napisem „ZMIANA OFERTY....”

oferty z napisem „WYCOFANIE OFERTY...”

pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia.
d) sporządzenie informacji z otwarcia ofert,
e) podpisanie przez członków komisji przetargowej oświadczeń, że nie są związani osobiście
ani zawodowo (w rozumieniu art. 17 Prawa zamówień publicznych) z Wykonawcami
uczestniczącymi w przetargu.
2.

W części niejawnej (w której uczestniczą tylko członkowie komisji przetargowej):
a) ocena ofert od strony spełniania warunków formalnych;
b) ocena ofert wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej specyfikacji;
c) propozycje wyboru najkorzystniejszej oferty.

15. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych Marta Juraszek, marta.juraszek@mops.wroclaw.pl
Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami niż wskazany w niniejszej SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy
kontaktu.
16. ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY ORAZ FORMALNOŚCI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ
WYKONAWCA PRZED PODPISANIEM UMOWY.
16.1. Istotne postanowienia do umowy zawiera załącznik Nr 7 do SIWZ – projekt umowy.
16.2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego nie wcześniej niż 5 lub 10 dni (zależnie od sposobu
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty) od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty i nie później niż w terminie związania ofertą z uwzględnieniem art. 94 ust. 2
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16.3. W przypadku otrzymania zamówienia przez podmiot występujący wspólnie Wykonawca przed
podpisaniem umowy jest zobligowany do przedłożenia umowy regulującej współpracę
podmiotu występującego wspólnie.
16.4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobligowany będzie do przedłożenia Zamawiającemu
dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę min 500.000,00 złotych.
16.5. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania Umowy do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku
gdy upłyną lub upłynie termin ważności polisy ubezpieczeniowej OC, Wykonawca
zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu aktualnego ubezpieczenia na okres
obowiązywania umowy.
16.6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
17. MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY.
17.1. w stosunku do terminu realizacji umowy:
1) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano w opisie
przedmiotu zamówienia lub SIWZ,
2) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy
narzucają,
3) w przypadku opóźnienia prac lub zmiany terminu realizacji umowy, gdy zmiany te będą
następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a. nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego,
b. wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
c. przekazania Wykonawcy pozwolenia na budowę po terminie podpisania umowy,
d. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.
o okres jaki wynikał ze: wstrzymania robót, opóźnienia robót, czasu potrzebnego na wprowadzenie
zmian, przekazania Wykonawcy pozwolenia na budowę .
17.2. w stosunku do osób:
1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w SIWZ,
2) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy po
wcześniejszej pisemnej informacji a w przypadku kiedy powoływał się na zasoby innych
podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp po spełnieniu wymagań jak określono w SIWZ.
3) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o
ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu
umowy, lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych
rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ,
17.3.
inne: w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT o wartość wynikającą ze zmiany,
17.4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
17.5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
17.6. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności
zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
18. ŚRODKI
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCE
WYKONAWCY
W
TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – określa szczegółowo
Dział VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych.
1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art. 179198 ustawy w szczególności:
2. Odwołanie:
2.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
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a.
b.
c.
d.
e.

określenia warunków udziału w postępowaniu,
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
odrzucenia oferty odwołującego,
opisu przedmiotu zamówienia,
wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
2.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zwanym także Prezesem Izby w
formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. 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.
2.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. Pzp.
2.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w
ustawie dla tej czynności.
2.8. Na czynności, o których mowa w pkt. 2.7. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180
ust. 2. Pzp.
3. Terminy wnoszenia odwołań:
3.1.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób. określony w art. 180
ust 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostałyby przesłane w inny sposób,

3.2.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.

3.3.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3.1 i 3.2 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3.4.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert lub termin składania wniosków.

3.5.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

3.6.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a
jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.

3.7.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.

3.8.

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
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3.9.

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający
opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie
o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

3.10. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia
sprzeciwu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
3.11. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby
lub sądu.
4. Skarga do sądu.
4.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
4.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
4.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.
4.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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Załącznik Nr 1
OFERTA
Wyrażam chęć uczestnictwa w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej na:
roboty budowlane polegające na wymianie i modernizacji instalacji wodociągowej w
budynku MOPS - Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym „Pensjonacie dla Osób Starszych”
we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 190
CPV – 45000000-7, 45332000-3,
Wykonawca:
1.
Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ..............................................................................
................................................................................................................................
2.

Zarejestrowany adres Wykonawcy:.................................................................................
..............................................................................................................................
nr tel. ....................nr faksu.................. adres poczty elektronicznej: ............. @..............

3.

Wyznaczamy do reprezentowania wykonawcy w czasie trwania procedury przetargowej
Panią/Pana : ...........................................................(imię i nazwisko)

4.

OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA
RYCZAŁTOWĄ - zgodnie z załącznikiem nr 3

OBJĘTEGO

PRZETARGIEM

ZA

CENĘ

Wartość brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł
(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia
określonego w SIWZ.
5.

Informacja /dane niezbędne od wyliczenia kryterium określone w Rozdz. III pkt 4.1.1 ppkt 2)
SIWZ.
Oferujemy - deklarujemy termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, który
wynosić będzie …………..*. m-cy (min. 36 m-cy max 60 m-cy).
W przypadku braku wypełnienia pkt. 5 Zamawiający uzna i przyjmie do wyliczenia kryterium, że termin
gwarancji i rękojmi wynosi 36 m-cy.

5.1. Deklarujemy ze wykonany roboty budowlane w terminie skróconym o: ……………………..*. dni
(max 45).
W przypadku braku wypełnienia pkt. 5.1. Zamawiający uzna i przyjmie do wyliczenia kryterium, że termin
realizacji zadania nie zostanie skrócony i Wykonawca wykona prace w wymaganym terminie tj. do
30.05.2020 r. Jeżeli Wykonawca wpisze więcej niż 45 dni, Zamawiający przyjmie do wyliczenia że termin
realizacji zadania zostanie skrócony o 45 dni.

5.2. Oświadczamy, że Wykonawca zatrudnia łącznie ………… pracowników z tzw. „grup społecznie
marginalizowanych” w tym : …… osób do 30. roku życia oraz ………….. osób po ukończeniu
50. roku życia.
W przypadku braku wypełnienia pkt. 5.2. Zamawiający uzna i przyjmie do wyliczenia kryterium, że nie
zatrudnia pracowników z tzw. „grup społecznie marginalizowanych”

6. Informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić/nie będzie prowadzić* do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego. W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego należy wskazać nazwę (rodzaj) usługi,
których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania tj.:…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku …………………………………………………………
7. Dane adresowe bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych z których, zamawiający może
pobierać samodzielnie w formie elektronicznej wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty tj; ………………….................................................................................................
są dostępne pod adresem: …………………………………………………………..………………………………………………….
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące Wykonawcy ( wskazać nr
procedury) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
i są aktualne na dzień składania ofert.
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8. Informujemy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i umowie, i przyjmujemy je. Akceptujemy SIWZ
wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi w wyniku odpowiedzi na pytania oraz zmianami.
9. Nasz numer NIP ……………………………………………… R E G O N …………………………………
10. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych
informacji, (jeżeli będą wymagane) podaje się niżej:
....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11.

Oświadczamy, że część zamówienia: …….….……………………………………………............................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(wpisać zakres)

wykonamy przy udziale podwykonawcy …………………………………………………………..…………………………
(nazwa podwykonawcy).

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np.
przez jego wykreślenie).

13. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem**, małym przedsiębiorstwem** średnim
przedsiębiorstwem**.
14. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia są:
1.

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

2.

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

3.

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

Złożone wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art.
25a ust.1 ustawy Pzp, są aktualne na dzień składania ofert.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..............................................
( p i e c z ę ć i p o d p i s w y k o na w c y )

*odpowiednio wypełnić/skreślić
** Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
dotyczy: postępowania przetargowego na roboty budowlane polegające na wymianie
i modernizacji instalacji wodociągowej w budynku MOPS - Ośrodku OpiekuńczoAdaptacyjnym „Pensjonacie dla Osób Starszych” we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego
190.
CPV – 45000000-7, 45332000-3,

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………

CZ I. DOTYCZĄCA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam,

że

spełniam

warunki

udziału

w

postępowaniu

określone

w

SIWZ

przez

zamawiającego.
Data … … . . . . . . . . . . . . . . .

……...........................................
(pieczęć i podpis wykonawcy)

2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego

w

SIWZ,

polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

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

w

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

Data … … . . . . . . . . . . . . . . .

……...........................................
( pi e c z ę ć i p od pi s wy k o n a w c y )

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

Data … … . . . . . . . . . . . . . . .

……...........................................
( pi e c z ę ć i p od pi s wy k o n a w c y )
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CZ. II. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,
że
nie
podlegam
art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,
że
nie
podlegam
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Data … … . . . . . . . . . . . . . . .

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

……...........................................
( pi e c z ę ć i p od pi s wy k o n a w c y )

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ……..……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data … … . . . . . . . . . . . . . . .

……...........................................
( pi e c z ę ć i p od pi s wy k o n a w c y )

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

Data … … . . . . . . . . . . . . . . .

…….......................... .................
( pi e c z ę ć i p od pi s wy k o n a w c y )

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

……...........................................
( pi e c z ę ć i p od pi s wy k o n a w c y )

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

……...........................................
( pi e c z ę ć i p od pi s wy k o n a w c y )
Załącznik nr 3
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ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA
(KOSZTORYS OFERTOWY- SCALONY)
dotyczy: postępowania przetargowego roboty budowlane polegające na wymianie
i modernizacji instalacji wodociągowej w budynku MOPS - Ośrodku OpiekuńczoAdaptacyjnym „Pensjonacie dla Osób Starszych” we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego
190.
CPV – 45000000-7, 45332000-3,
Nazwa Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lp.

Nr pozycji z
przedmiaru

Opis

ilość

Wartość
brutto

ETAP I
1

1 - 12

2

13 - 31

3

32

4

33 - 48

5

49-50

Roboty demontażowe

Kpl

Instalacji wody p.poż i bytowogospodarczej w pom. wodomierza
Tymczasowe obejście pom. 1/K11

kpl

Instalacja hydrantowa - I Etap

kpl

Hydranty HP25

kpl

Roboty demontażowe

kpl

Roboty wykonywane w pom. technicznym
węzła wodomierzowego 24 43
Roboty wykonywane w kotłowni

kpl

kpl

kpl

kpl

ETAP II
6

1-23

7

24-43

8

44-59

9

60-67

kpl

10

68-148

11

149-152

12

153-157

Wykonanie docelowej instalacji wody ppoż.
(pom. 1/K11)
Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji (
parter)
Połączenia tymczasowe projektowanych
instalacji z istniejącymi pionami
Roboty dodatkowe

13

158-160

Korytka elektryczne

14

161-174

15

1-15

16

16-19

17

20-58

18

59-62

19

63-79

kpl
kpl
kpl

Obudowy g-k, malowanie, okładziny
kpl
ceramiczne
ETAP III - Wymiana instalacji wodociągowej -w części mieszkalnej budynku
Roboty demontażowe

kpl

Demontaż tymczasowych podejść łączących
projektowane instalacje z istniejącymi
pionami
Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
(1-3 piętro)
Roboty dodatkowe

kpl

Obudowy g-k, malowanie, okładziny
ceramiczne

kpl

kpl
kpl

wartość brutto
wartość brutto = …................................................
Słownie brutto: …....................................................................................
Data … … . . . . . . . . . . . . . . .

……...........................................
( pi e c z ę ć i p od pi s wy k o n a w c y )
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Załącznik nr 4
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
dotyczy: postępowania przetargowego roboty budowlane polegające na wymianie
i modernizacji instalacji wodociągowej w budynku MOPS - Ośrodku OpiekuńczoAdaptacyjnym „Pensjonacie dla Osób Starszych” we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego
190
CPV – 45000000-7, 45332000-3,
Nazwa Wykonawcy: ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lp

Nazwa zadania/
miejsce wykonania

Wartość
całkowita
robót
(w zł)

Podmioty na
rzecz których
roboty były
wykonywane

Data
realizacji
OD – DO

doświadczenie

Własne*
lub innych
podmiotów*
wykonawca winien
załączyć oryginał
pisemnego
zobowiązania
podmiotu
udostępniającego
Własne*
lub innych
podmiotów*
wykonawca winien
załączyć oryginał
pisemnego
zobowiązania
podmiotu
udostępniającego
Własne*
lub innych
podmiotów*
wykonawca winien
załączyć oryginał
pisemnego
zobowiązania
podmiotu
udostępniającego
Własne*
lub innych
podmiotów*
wykonawca winien
załączyć oryginał
pisemnego
zobowiązania
podmiotu
udostępniającego

Uwaga:
Do wykazu należy dołączyć dowody, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Data … . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…........................ ......................
( pi e c z ę ć i p od pi s wy k o n a w c y )

W przypadku powołania się na zasoby innego podmiotu, należy wykazać:
a) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innych podmiotów,
b) Sposób wykorzystania tego zasobu przy wykonaniu zamówienia,
c) Charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tym podmiotem,
d) Zakres i okres udziału podmiotu w wykonaniu zamówienia.
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Załącznik nr 5
WYKAZ OSÓB
dotyczy: postępowania przetargowego roboty budowlane polegające na wymianie
i modernizacji instalacji wodociągowej w budynku MOPS - Ośrodku OpiekuńczoAdaptacyjnym „Pensjonacie dla Osób Starszych” we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego
190.
CPV – 45000000-7, 45332000-3,
Nazwa Wykonawcy … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.p.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe
Rodzaj (pełna nazwa) i Nr
uprawnień

posiada uprawnienia do
wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w zakresie
sieci instalacji wodociągowych i
kanalizacyjnych (tzw.
„sanitarna”),

Zakres
wykonywanych
czynności

Dysponuje/będzie
dysponował *
Dysponuję na
podstawie
.........................
Będę dysponował i
załączam zobowiązanie
**

nr …………………………………………………

Dysponuję na
podstawie
.........................
Będę dysponował i
załączam zobowiązanie
**

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................
( p i e c z ę ć i p o d p i s w y k o na w c y )

* niepotrzebne skreślić
** wpisać podstawę dysponowania
W przypadku przedstawienia wykazu osób którymi będzie dysponował Wykonawca winno być załączone
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
W przypadku osób którymi dysponuje Wykonawca należy wpisać informację o podstawie dysponowania np.
umowa o pracę, zlecenia itp.
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Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798).
dotyczy: postępowania przetargowego roboty budowlane polegające na wymianie
i modernizacji instalacji wodociągowej w budynku MOPS - Ośrodku OpiekuńczoAdaptacyjnym „Pensjonacie dla Osób Starszych” we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego
190.
CPV – 45000000-7, 45332000-3,

Nazwa Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Składając ofertę w postępowaniu zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy
ul. Strzegomskiej 6, 53-611 Wrocław na ww. zadnie, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) biorąc
udział w postępowaniu niniejszym informuję, że:
Należymy/Nie należymy* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
i złożyliśmy/nie złożyliśmy* odrębną/nej ofertę/y do udziału w tym postępowaniu należąc do tej
samej grupy kapitałowej.

*Odpowiednio skreślić
Wykonawca winien złożyć ww. oświadczenie do Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia
przekazania - zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................
( p i e c z ę ć i p o d p i s w y k o na w c y )
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Załącznik nr 7
UMOWA……………………- projekt umowy
zawarta w dniu: ..................201.. r.
pomiędzy GMINĄ WROCŁAW – pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław,
reprezentowanymi przez:
Anna Józefiak – Materna – Dyrektora
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
firmą ……………… z siedzibą: …………………………………………………………………………...................
NIP: ………………… , Regon: ……………… wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr .....,
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych wyboru oferty Wykonawcy na roboty budowlane polegające
na wymianie i modernizacji instalacji wodociągowej w budynku MOPS - Ośrodku OpiekuńczoAdaptacyjnym „Pensjonacie dla Osób Starszych” we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 190, została
zawarta umowa o poniższej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na
wymianie i modernizacji instalacji wodociągowej w budynku MOPS - Ośrodku OpiekuńczoAdaptacyjnym „Pensjonacie dla Osób Starszych” we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 190,
zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
Rozdz. II i złożoną ofertą Wykonawcy, będącymi integralną częścią umowy.
2. Zakres robót budowlanych określa dokumentacja wskazana w ust. 3 i w szczególności obejmuje
wymianę i modernizację instalacji wodociągowej wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji
zaopatrującej budynek w zimną i ciepłą wodę do celów bytowo-gospodarczych i ppoż w tym:
2.1.
roboty przewidziane do wykonania w I etapie (w2019 r.)
1) montaż zładu wody do celów ppoż.- od kołnierza za zestawem wodomierzowym do hydrantów
HP 25 - w całym budynku,
2) rozbiórkę podejść, pionów i hydrantów HP 25,
3) rozbiórkę obudów będących w kolizji z planowanym montażem instalacji,
4) montaż za wodomierzem zestawu rozdzielczego DN 80 z odgałęzieniami zabudowanymi
armaturą kołnierzową, DN 65, 65 – ppoż., DN80 – woda bytowo gospodarcza.
2.2. roboty przewidziane do wykonania w II i III etapie:
1) montaż pierwszej części zładu wody do celów bytowo-gospodarczych - od zaworu zwrotnego
kołnierzowego DN80 do istniejących pionów oraz urządzeń i armatury czerpalnej
zlokalizowanej w pomieszczeniach technicznych i technologicznych związanych z obsługą – w
części parterowej budynku,
2) rozbiórka obudów umożliwiającą demontaż instalacji,
3) demontaż przewodów rozdzielczych, podejść do pionów,
4) demontaż przewodów i armatury czerpalnej,
5) montaż przewodów rozdzielczych, podejść do pionów, wykonanie tymczasowych połączeń z
pionami,
6) montaż odgałęzień i ponowny montaż armatury czerpalnej zlokalizowanej w pomieszczeniach
technicznych i technologicznych związanych z obsługą.
7) wykonanie płukania, prób szczelności i badań instalacji wodociągowej,
8) uzupełnienie instalacji hydrantowej ( z demontażem tymczasowego obejścia),
9) rozbiórka i ponowny montaż urządzeń sanitarnych - w celu umożliwienia montażu instalacji i
podejść wodociągowych,
10) odtworzenie i wykonanie projektowanej obudowy g-k pionów,
11) naprawa tynków, wykonanie bruzd, zaberonowanie otworów, wykonanie przepustów, roboty
malarskie. zamontowanie korytka elektrycznego, rozbiórka i odtworzenie okładziny
ceramicznej.
3. Szczegółowy zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa:
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1) Dokumentacja projektowa,
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
3) Przedmiary Robót (druki pomocnicze),
będące integralną częścią umowy.
4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1186 ze zm.).
5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz przyjmuje
zamówienie do wykonania bez zastrzeżeń i wykona przedmiot umowy zgodnie
z umową za umówione wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 8 ust 1.
6. Roboty mogą być prowadzone w godzinach 7:30 do 19:00 w dni powszednie. W dni wolne od
pracy wykonywanie jakichkolwiek robót wymaga wcześniejsze zgody Zamawiającego.
7. Ponieważ roboty będą wykonywane na terenie nieruchomości pod tzw. ruchem, gdzie
nieprzerwanie będą przebywać mieszkańcy Pensjonatu oraz będą przygotowywane i wydawane
obiady dla jego mieszkańców, Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić stały dostęp do
bieżącej wody pitnej (ciepłej i zimnej). Wykonawca winien prowadzić prace w sposób bezpieczny
dla użytkowników budynku i jego otoczenia, a także z zachowaniem wszelkich wymogów
sanitarno – epidemiologicznych oraz jak najmniej utrudniający użytkowanie funkcjonującego
budynku. W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych względami technologicznymi, dopuszcza
się krótkotrwałe przerwy w dostawie wody bieżącej, jednak może to mieć miejsce jedynie po
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
8. Wykonawca zobowiązuje się że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją
robót budowlanych dotyczących robót demontażowych i instalacyjnych (montażowych)
wodociągowych do celów bytowo gospodarczych i p.poż. oraz pomocniczych prac budowlanych
w zakresie realizacji całego zamówienia, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg ten nie dotyczy osób
kierujących budową.
9. Dla udokumentowania wymogu określonego w ust. 8 Wykonawca, przedstawi Zamawiającemu
w dniu rozpoczęcia świadczenia robót wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą one wykonywać. Następnie
na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany przedstawić
wykaz osób i zanonimizowane dokumenty lub oświadczenie potwierdzające ich zatrudnienie na
umowę o pracę przy wyznaczonych czynnościach zamówienia.
10. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian osób, o której mowa w ust. 8, Wykonawca w
terminie do 7 dni od dnia zdarzenia, przedłoży Zamawiającemu zaktualizowany wykaz, o
którym mowa w ust. 9, a na wezwanie Zamawiającego także dokumenty określone w ust. 9.
Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie.
11. Obowiązek o którym mowa w ust. 8-10 dotyczy także podwykonawcy realizującego zadanie
objęte niniejszą umową.
§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ofertą Wykonawcy
w terminie od dnia ………………….2019 r. do dnia …………….. 2020 r.
2. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo – finansowy robót.
§3
OBOWIĄZKI STRON
1.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) należyte wykonanie przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
2) powiadomienia Zamawiającego o każdym opóźnieniu w wykonaniu robót, podając powody
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych,
3) przeprowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401 z późn. zm.),
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4) postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701) i ustawy
z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396),
5) zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających:
a. certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
b. aprobaty techniczne,
c. certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,
d. atesty,
6) protokolarne przejęcie terenu budowy,
7) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej
staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy,
8) wykonanie i utrzymanie na swój koszt estetycznego ogrodzenia budowy,
9) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, a w szczególności szczelne
zabezpieczenie wyposażenia pokojów i podłogi folią,
10) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w
trakcie realizacji robót,
11) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonanych
robót przed ich zniszczeniem,
12) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie
przedmiotu umowy do odbioru końcowego,
13) wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób,
odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym,
14) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót (posprzątanie pokojów i innych pomieszczeń
gdzie były prowadzone roboty, usunięcie foli ochronnej z ram okiennych) oraz przekazanie
go Zamawiającemu, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,
15) uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, przekazanie
wymaganych atestów i zaświadczeń,
16) uczestniczenie w czynnościach odbioru ostatecznego po zawiadomieniu Zamawiającego w
terminie nie później niż 15 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy,
2) wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza,
3) zapewnienie nadzoru,
4) odbiór przedmiotu umowy stosownie do § 6 umowy.
3. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej.
Rozliczenie kosztów zużycia wody odbywać się będzie na podstawie wskazań wodomierza
odliczającego, zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy, natomiast koszt zużycia
energii elektrycznej wg wskazań podlicznika elektrycznego, zamontowanego staraniem i na
koszt Wykonawcy. Wszystkie koszty wynikające ze stanów licznika podłączonych przez
Wykonawcę, i zużycie wody i energii elektrycznej, ponosi Wykonawca.

1.

§4
POTENCJAŁ WYKONAWCY
Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

2.

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót
budowlanych będących przedmiotem Umowy.

3.

Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę
celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i
doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę
wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiającego.

4.

Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi
wykonanie przedmiotu Umowy.
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§5
PODWYKONAWCY
1.

Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot
Umowy: …… ……………….……. ………………… a
Podwykonawcom powierzy wykonanie
następujących
robót
budowlanych
stanowiących
przedmiot
Umowy:………………………………………………………………….………………………

2.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych
stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez
akceptację Umowy o podwykonawstwo.

3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

4.

Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być
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. Do faktury/rachunku
winien być doręczony protokół odbioru,
2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na
podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę,
4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w
Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,
5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i
doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy tj:. winien dysponować
personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,
7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

5.

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

6.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiana, może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może
nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
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7.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania
robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 8 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze
zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.

8.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia
przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu
przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
na zasadach określonych w ust. 7.

9.

Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w
następujących przypadkach:
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych
w ust. 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o
podwykonawstwo, o których mowa w ust 4 pkt. 6.
2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7.
3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez
Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, lub gdy termin zapłaty
będzie dłuższy niż określony w ust. 4 pkt. 1,
4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy przez Zamawiającego,
5) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż
przewidywany Umową dla tych robót,
6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na
podstawie Umowy,
7) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ i jej załącznikach.

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Ustęp 8 stosuje się odpowiednio.
11. Niezgłoszenie w terminie 7 dni, pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu
przez Zamawiającego.
12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.
13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.
14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy, uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.
15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8, oraz Umów o
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu
obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.
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16. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony
w ust. 4 pkt. 1, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do wprowadzenia
wymaganej zmiany terminu, pod rygorem naliczenia kary umownej.
17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
20. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z
którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga
ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7-14.
21.

Do zmian postanowień Umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone ust 7-14.

22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
23. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa,
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów
realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie
usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
§6
ODBIÓR CZĘŚCIOWY I KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY
1. Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robót nastąpi w oparciu o fakturę/faktury.
2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów robót, do 70%
wartości zamówienia brutto, może odbywać się fakturą/fakturami częściowymi po zakończeniu
tych elementów robót i ich odbiorze przez Zamawiającego. Zakres rzeczowo-finansowy tych
elementów ustala Osoba uprawniona do nadzorowania.
3. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci na wskazane na fakturze konto
Wykonawcy, wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy lub jego część będącą
przedmiotem odbioru częściowego, na podstawie protokołu odbioru przyjętego bez zastrzeżeń
według cen przyjętych w kosztorysie ofertowym scalonym Wykonawcy w terminie określonym
w § 8 ust 7 umowy, od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
przez Wykonawcę.
4. Faktura końcowa o wartości minimalnej 30% brutto wykonanych i odebranych robót, z
uwzględnieniem opłaconych faktur częściowych, może zostać złożona do Zamawiającego po:
a) sporządzeniu przez Wykonawcę kosztorysu wykonanych robót i potwierdzeniu go przez
Osobę uprawnioną do nadzorowania, i zatwierdzeniu przez Zamawiającego,
b) przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie
przedmiotu umowy bez usterek,
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c)

dostarczeniu dokumentów o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 ust. 2
Ustawy Prawo Budowlane,
d) dostarczeniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
5. W przypadku, gdy wynikające z kosztorysu powykonawczego wynagrodzenie Wykonawcy
będzie przewyższało wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 8 umowy – Wykonawcy należne
jest jedynie wynagrodzenie ryczałtowe.
6. Do poszczególnych faktur Wykonawca, który przedmiot umowy wykonuje przy udziale
Podwykonawców winien złożyć oświadczenie podwykonawcy o niezaleganiu przez Wykonawcę z
zapłatą wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy.
7. Wykonawca obowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru certyfikaty na znak
bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z dokumentami normatywnymi
zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do Ustawy
Prawo Budowlane.
8. Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez
Wykonawcę zakończenia całości robót oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych
dokumentów odbiorowych:
1)
2)
3)
4)

oryginału dziennika budowy z potwierdzeniem wykonania prac przez inspektora nadzoru,
dokumentacji powykonawczej,
wymaganych certyfikatów, aprobat i atestów,
wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę
sprawdzeń i badań,
5) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z warunkami
pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami,
9. Zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych musi być potwierdzona przez
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał
zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji, w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.
10. W przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca
zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, celem umożliwienia
ich sprawdzenia przez inspektora nadzoru oraz dokonania protokolarnego odbioru tych robót.
11. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone
przysługują następujące uprawnienia:

wady, to Zamawiającemu

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio
wynagrodzenie albo od umowy odstąpić.
12. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany przez strony protokół, zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Dla zasadności stwierdzonych wad nie jest wymagany
podpis Wykonawcy.
13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu Wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
14. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
15. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym o którym mowa w ust. 12,
Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.
16. Za datę odbioru robót budowlanych uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego
bez zastrzeżeń bądź datę podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie wad wskazanych w
protokole odbioru końcowego zawierającego wskazanie wad przedmiotu umowy.
17. Potwierdzenie przyjęcia przez właściwy Organ kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji na
użytkowanie budynku objętego niniejszą umową, strony sporządzą stosowny protokół odbioru
ostatecznego, który będzie podstawą do wystawienia faktury końcowej.
§7
ODBIÓR GWARANCYJNY
1.

Odbiór gwarancyjny następuje w terminie do 30 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji
i polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad.
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2.

Zamawiający zwoła komisję odbioru gwarancyjnego (Ilość osób i skład komisji oraz tryb
powołania zgodny z zarządzeniem Zamawiającego).

3.

Strony postanawiają, że z czynności odbioru gwarancyjnego będzie spisany protokół, do
którego stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 ust. 14.

§8
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony za wykonanie przedmiotu umowy ustalają wynagrodzenie ryczałtowe do wysokości:
Netto ……………………………………… zł
VAT ………………………………………… zł
brutto …………………………………….. zł
(słownie:………………………………………………………………………………………………… zł),
przy czym ustala się że kwota wynagrodzenia za roboty wykonane w 2019 roku nie może
przekroczyć 150.800,00 zł brutto.
2.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową
realizacją zadania zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, jak również roboty
nie ujęte, a niezbędne do wykonania umowy oraz takie jak np.: roboty przygotowawcze,
porządkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza,
remontów.

3.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją w terenie oraz wycenił wszystkie elementy
niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek
roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem
pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

4.

Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót na podstawie protokołu częściowego
wykonania robót sporządzonego przy udziale Zamawiającego zgodnie z przedstawionym przez
Wykonawcę częściowym kosztorysem, maksymalnie do 70% wartości zamówienia, określonej w
ust. 1 i z zastrzeżeniem zawartym w ww. ust. 1. Pozostała kwota zamówienia zostanie
wypłacona po odbiorze ostatecznym .

5.

Wykonawca będzie wystawiał faktury/rachunki za wykonywanie przedmiotu umowy na
podatnika: Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP 897-13-83-551, jednostka
organizacyjna Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław.

6.

Faktury winny być dostarczane na adres: na adres: ……………………….. lub za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego „Platformy” na adres: na adres: MOPS-WROCŁAW nr PEPPOL NIP
8961004718.

7.

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazane na fakturze konto Wykonawcy, za
odbiory częściowe w terminie do 30 dni a odbiór ostateczny w terminie do 10 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem
wstrzymania zapłaty w przypadku nastąpienia okoliczności określonej w ust. 8. Wstrzymanie
zapłaty dotyczy części wynagrodzenia równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych
dowodów zapłaty. Od wstrzymanych należności nie będą naliczane ustawowo należne odsetki.

8.

Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane,
jest
przedstawienie
dowodów
zapłaty
wymagalnego
wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót
budowlanych.

9.

W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, wymaganych należności
podwykonawcy (robót budowlanych, dostaw lub usług) lub dalszemu podwykonawcy stosuje się
reguły art. 143 c ustawy Pzp.

10.

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

11.

Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

12.

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego oraz
oświadcza że jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

13.

Wykonawca jest / nie jest* czynnym płatnikiem podatku VAT (niepotrzebne skreślić).
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1.

§9
WARUNKI GWARANCJI i RĘKOJMI
Na przedmiot umowy objęty niniejszą umową Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi
…………………… miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po
zakończeniu odbioru ostateczny robót.

2.

W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego a jeżeli usunięcie wad w takim
terminie nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, Wykonawca winien uzgodnić z
Zamawiającym inny termin.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia
wad, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w ust.2.

4.

Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie od nowa od chwili usunięcia wad. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

5.

Pomimo wygaśnięcia rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady,
które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

6.

Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze
przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego.

§ 10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON ZA NIEWYKONANIE
LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)
w razie opóźnienia w wykonaniu robót przewidzianych w 2019 roku i/lub przedmiotu umowy
w stosunku do ustalonego harmonogramu w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu
umowy określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
2)
w razie opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbiorów lub w okresie gwarancji
i rękojmi w wysokości 0,02% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 8 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad, o którym mowa w § 6
ust. 12 oraz § 9 ust. 2,
3)
za nieterminową zapłatę wynagrodzenia lub jego część, należnego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom 50 zł za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do
dnia zapłaty,
4)
za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500 złotych brutto
za każdy nie przedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
5)
za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych brutto, za każdą nie przedłożoną
kopię Umowy lub jej zmiany,
6) w przypadku zastosowania przez Wykonawcę w umowie o podwykonawstwo terminu zapłaty
wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni lub w przypadku nie zastosowania się do zaleceń
Zamawiającego co do zmiany terminu płatności, każdorazowo w wysokości 500 złotych
brutto,
7) w przypadku stwierdzenia że do świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy nie są
zatrudnione na umowę o pracę osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z
realizacją robót wykazanych w § 1 ust. 8,. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w
wysokości 1.000 zł brutto za każde stwierdzone zdarzenie.
8) z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu
umowy określonej w § 8 ust. 1,
9) za nie przedłożenie Zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia w
wysokości 0,03% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia.
2.

Zapłata kary umownej nastąpi na podstawie wezwania do zapłaty, skierowanego przez stronę
uprawnioną do strony zobowiązanej do zapłaty. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie
naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności jeżeli:
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1) Wykonawca nie podjął realizacji robót objętych umową pomimo wygrania przetargu i w ciągu 7
dni od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia robot.
2) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia Zamawiającego, nie wykonuje robót
zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
3) Wykonawca zaniechał realizacji robót bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy
niż 7 dni.
4) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,
5) w razie konieczności dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub
konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
6) Wykonawca nie zawarł nowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej, o którym mowa w § 11.
4.

W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca i Zamawiający w terminie 7 dni od
odstąpienia zobowiązani są do sporządzenia protokołu robót w toku, wg stanu na dzień
odstąpienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne.
6. W pozostałych przypadkach Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu
cywilnego.
§ 11
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min
500.000,00 złotych.
2.

1.

W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowego ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości
ubezpieczenia i do przedłożenia Zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego
ubezpieczenia w terminie 4 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia.

§12
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE
Wykonawca
wyznacza
jako
kierownika
budowy
.............................................,
legitymującego się uprawnieniami wykonawczymi do prowadzenia prac objętych umową,
telefon służbowy nr ..........................................

2.

Zamawiający
ustanawia
inspektora
nadzoru
inwestorskiego/osobę
nadzorującą:………………………. ..................................telefon służbowy nr ......................

3.

Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest
wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

§ 13
MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY
Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach:
1. W stosunku do terminu realizacji umowy:
1) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano w opisie
przedmiotu zamówienia lub SIWZ,
2) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy
narzucają,
3) w przypadku opóźnienia prac lub zmiany terminu realizacji umowy gdy zmiany te będą
następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a. nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego,
b. wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
c. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.
o okres jaki wynikał ze: wstrzymania robót, opóźnienia robót, czasu potrzebnego na wprowadzenie
zmian, przekazania Wykonawcy pozwolenia na budowę.
2. W stosunku do osób:
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1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w SIWZ,
2) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy po
wcześniejszej pisemnej informacji a w przypadku kiedy powoływał się na zasoby innych
podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp po spełnieniu wymagań jak określono w SIWZ.
3) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o
ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu
umowy, lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych
rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ,
3. Inne: w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT o wartość wynikającą ze zmiany,
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem
nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10 %
wartości umownej określonej w § 8 ust. 1 tj. .................... zł. (słownie: ......................... zł
w formie ..............................
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione / zwrócone w wysokości 70 %
(tj. ...................... zł.) w terminie 30 dni od daty podpisania przez strony protokołu odbioru
końcowego przedmiotu umowy wolnego od wad. Pozostałe 30 % zabezpieczenia w ciągu 15 dni
po upływie okresu rękojmi.

§15
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Wykonawca zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zamawiającego
wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w niniejszej umowie oraz zabezpieczyć te dane, w
szczególności, zgodnie z Rozporządzeniem 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) oraz innymi obowiązującymi przepisami
prawa.
2. Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych zawartych w treści niniejszej umowy jest Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą: (53-611) Wrocław, ul. Strzegomska 6;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym skontaktować się można pod
adresem email iodo@mops.wroclaw.pl lub telefonicznie 717822316;
3) dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, miejsca pracy, stanowiska, będą przetwarzane
tylko i wyłącznie w celu realizacji postanowień niniejszej umowy;
4) dane osobowe będą udostępniane Współadministratorom, podmiotom, którym administrator
powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, a także innym podmiotom i
instytucjom upoważnionym z mocy prawa;
5) dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu
ustania celu ich przetwarzania;
6) przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, w przypadku ustania celu
dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także zaprzestania przetwarzania;
7) przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2);
8) podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji kontaktów z administratorem i
realizacji niniejszej umowy;
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9) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także
nie będą podlegały personalizacji ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
3. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał
w celu realizacji niniejszej umowy (1)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) .
4. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych o których
dowiedział się w czasie realizacji zadania, jak również po wygaśnięciu umowy. Przez informacje
poufną należy rozumieć każdą informację, której ujawnienie osobom trzecim może wyrządzić
jakąkolwiek szkodę. Z obowiązku tego strony są zwolnione, gdy udostępnienie informacji
następuje na żądanie uprawnionych organów lub na skutek wykonania ciążącego na stronie
obowiązku udostępnienia informacji w tym także na podstawie Ustawy o dostępie do informacji
publicznej.
5. W przypadku szkód powstałych z tytułu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu
ochrony danych osobowych
i
jego obowiązków umownych, Wykonawca ponosi wobec
Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą obejmującą także roszczenia osób
trzecich, ewentualne kary, koszty postepowań w tym koszty zastępstwa procesowego i inne
roszczenia
6. W celu prawidłowego wykonania umowy, zwłaszcza uprawnień kontrolnych wynikających z § 1
ust. 7-10, Wykonawca udostępni Zamawiającemu dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska,
stanowiska, formy zatrudnienia.

1.

§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
w związku z prowadzonymi robotami.

wyrządzone

osobom

trzecim

2.

Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i
ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca
robót.

3.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz oferta stanowią integralną część
przedmiotowej umowy.

4.

Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

5.

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy PZP, Kodeksu
cywilnego oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity 2019, poz.
1986) wraz z przepisami wykonawczymi.

6.

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiającego a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki
Zestawienie kosztów zadania (kosztorys ofertowy – scalony)
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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