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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
ul. M. Dąbrowskiej 8
62-500 Konin
tel. /63/ 242-89-42
adres strony internetowej: www.mzk-konin.com.pl
e-mail: sekretariat@mzk-konin.com.pl; zamówienia@mzk-konin.com.pl
ePUAP- nazwa odbiorcy:
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
ePUAP- adres skrzynki: /MZK_KONIN/skrytkaESP
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą
Pzp” lub „ustawą”.
2.2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości
szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.3. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz
na stronie internetowej zamawiającego www.mzk-konin.com.pl/bip i w siedzibie
Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.
2.4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona została na stronie
internetowej Zamawiającego – www.mzk-konin.com.pl/bip
3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zasilania elektrycznego stacji ładowania
autobusów MZK Konin.
Przedmiot zamówienia jest opisany następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV-45231400-9 -roboty w zakresie energetycznych linii kablowych
Szczegółowy zakres zamówienia polega na :
a/ Opracowaniu projektu budowlanego zgodnie z wydanymi przez Energa Operator warunkami
technicznymi nr P/19/015798 stanowiącymi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ oraz
uzgodnieniami z Inwestorem.
b/ Uzgodnieniu projektu w Energa Operator oraz z dostawcą ładowarek Solaris Bus & Coach,
uzyskaniu uzgodnień w ZUD oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę.
c/ Wybudowaniu zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją linii SN od rozgałęźnika
(oddzielne opracowanie Energa Operator) do stacji transformatorowej.
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d/ Wybudowaniu stacji transformatorowej 15/0,4 kV zgodnie z wymaganiami Inwestora
i opracowaną dokumentacją uzgodnioną z Energa Operator.
e/ Wybudowaniu zgodnie z opracowaną dokumentacją linii kablowych nn zasilających
ładowarki do autobusów.
f/ dokonaniu wszystkich odbiorów, uruchomieniu stacji transformatorowej podając zasilanie na
urządzenia.
g/ Wykonaniu pomiarów oraz dokumentacji powykonawczej.
Lokalizacja rozgałęźnika SN, stacji TRAFO, ładowarek do autobusów oraz sytuacja w terenie
objętym projektem przedstawiona została na mapie, stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ,
3.2. Wytyczne realizacji projektu:
- przed przystąpieniem do prac projektowych należy uzyskać własnym staraniem Wykonawcy
podkłady geodezyjne do celów projektowych,
- teren robót należy zabezpieczyć wg. Planu BIOZ, przepisów o ruchu drogowym,
przepisów prawa budowlanego oraz BHP i Ppoż.
- przed realizacją robót należy opracować i uzgodnić z właściwym Zarządcą drogi
projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym.
Zaleca się, aby wykonawcy w celu zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy, w szczególności przeprowadzili wizję w
terenie mającą na celu zapoznanie się ze stanem faktycznym na przyszłym placu budowy oraz
szczegółowo zapoznali się z zakresem robót do opracowania i wykonania.
Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do:
- usuwania wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń dróg powstałych w związku
z wykonywaniem robót oraz bieżące utrzymywanie ich w czystości.
Oznacza to
w szczególności czyszczenie części pasa drogowego zanieczyszczonego w związku
z prowadzeniem robót w każdym dniu, w którym powstały zanieczyszczenia;
- umożliwienia Przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu
na plac budowy,
- dokonywanie oględzin wykonywanych robót,
- dokonywanie oględzin materiałów dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy
próbach, testach itp.;
- przywrócenia placu budowy, terenów sąsiadujących lub innych terenów, w szczególności
dróg publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarządcę drogi i/lub
właściciela/władającego terenem, a w przypadku braku takich warunków, do stanu nie
gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód
wyrządzonych na tych terenach, spowodowanych realizacją robót. W przypadku
niezastosowania się do powyższego Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami
za przywrócenie powyższych terenów do należytego stanu oraz kosztami poniesionymi na
naprawienie szkód spowodowanych realizacją robót;
wykonywania w ramach przedmiotu zamówienia, jeżeli będą konieczne, zaleceń
pokontrolnych instytucji państwowych takich organów jak: Państwowa Inspekcja Pracy,
Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, i innych,
- prowadzenia prac w sposób zapewniający dojście i dojazd mieszkańców do posesji,
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3.3. Zamawiający określa szczegółowe wymagania zasad realizacji projektu:
− do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest używać
wyłącznie materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom
wynikającym z przepisów prawa, zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji,
dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych oraz na
podstawie przepisów dotyczących systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, a także zgodnych z normami
przedmiotowymi;
3.4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
3.5. Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych
robót.
3.6. Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, ppoż, oraz koordynacja
w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy
i przepisy.
3.7. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji
robót wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych
bezpośrednio związanych z wykonywaniem prac stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji
projektowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do
wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed
podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach
zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się
odpowiednio.
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin zakończenia przedmiotu zamówienia: nie później niż do dnia 30 maja 2020 roku.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawierać umowy
ramowej, nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 jeżeli
zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
7.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 PZP.
8. Okres rękojmi i gwarancji.
8.1. Wymagany termin rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane:
8.1.1. rękojmia wynosi 36 miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu odbioru
końcowego bez zastrzeżeń;
8.1.2.

minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy, a
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maksymalny - 60 miesięcy. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu gwarancji
zamówienia poniżej ustalonego minimum, spowoduje odrzucenie oferty, jako
niezgodnej z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. W przypadku
zaoferowania terminu gwarancji dłuższego niż ustalone maksimum, Zamawiający
przyjmie na potrzeby oceny ofert, iż Wykonawca oferuje gwarancję 60 miesięczną.
Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia obowiązywać będzie gwarancja
wskazana w ofercie.
8.2. Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty
zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego
robót.
9. Określenie warunków udziału w postępowaniu;
9.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
9.1.1 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i
warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,
9.1.2 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
9.2 O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą
wymagane w SIWZ oświadczenia, a wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży
wymagane w SIWZ dokumenty w zakresie:
9.2.1
9.2.2

spełnienia warunków udziału w postępowaniu
braku podstaw do wykluczenia

9.3 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, a także spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące:
9.3.1

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest
złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.2.
9.3.2

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.
9.3.3

Zdolności technicznej lub zawodowej.

9.3.3.1 w zakresie doświadczenia (wykonanych robót):
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
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okresie, zrealizował co najmniej dwie roboty polegające na budowie energetycznych
linii kablowych sn i nn oraz stacji transformatorowych o wartości minimum 250
000,00 zł netto każda.
9.3.3.2 w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli wykonawca skieruje do wykonania
zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie
jakości, tj. kierownika budowy posiadającego uprawnienia do pełnienia funkcji
kierownika budowy w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia. Przez uprawnienia
należy rozumieć
uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z późn.zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów
prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych, nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018r. poz. 2272 z późn.zm.) do pełnienia
samodzielnej funkcji w budownictwie.
9.3.4 Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy:
9.3.4.1 art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę, 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 (t.j. Dz.U.2019 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
(t.j. Dz.U.2019 r. poz. 498);
9.3.4.2 art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności
podatków.
9.3.4.3 art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Uwaga: Wymogi w zakresie oświadczenia składanego wraz z ofertą o udostępnieniu
zasobów przez inny podmiot.
1.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
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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.

3.

9.4

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy inne podmioty, na zdolności których wykonawca powołuje się w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą
oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt a)-d)
oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt. 9.4, w odniesieniu
do tych podmiotów.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.4.1 Zamawiający informuje, że:
a.

w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na
dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw
członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych,
aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami;\

b.

w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w
posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający
uwzględnił te dokumenty, wskazując na dokumentację, w której się znajdują;

c.

w odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art. 24
ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu, Zamawiający
dopuszcza self – cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia
Wykonawcy z postępowania - istnieje możliwość przedstawienia przez tego
Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego
rzetelności w tym, że:
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1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę,
2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do
zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w
takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich
oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy.
d. Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f
ustawy do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów
potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego
przebiegu postępowania.
9.4.2

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt
9.3. Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:

9.4.2.1 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 np. protokoły odbioru robót wraz z umową określającą warunki
wykonania, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem stwierdzający prawidłowe wykonanie
umowy.
9.4.2.2 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Do wykazu w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że
zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby
samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
9.4.2.3 na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej lub finansowej należy złożyć dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.
9.4.2.4 zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
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lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
9.4.2.5 zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
9.4.2.6 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 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1
ustawy;
9.4.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej
w pkt. 9.4.2.4 – 9.4.2.6, składa odpowiednio oświadczenia, że:
9.4.3.1 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
9.4.3.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9.4.4 Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.2.3 – 9.4.2.5 oraz 9.4.3.1 powinny
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, a w pkt.9.4.2.6 oraz 9.4.3.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.4.5 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji
o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa
stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
9.5 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone
w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
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9.5.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo
do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym
niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w
celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców
w sposób umożliwiający ich identyfikację.
9.5.2 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki
podmiotowe, o których mowa w pkt. 9.3.2, podlegają sumowaniu.
9.5.3 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki
podmiotowe, o których mowa w pkt. 9.3.3 muszą być spełnione samodzielnie przez
jednego z Wykonawców.
9.5.4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia albo przedłożenie na
wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
9.6 Wykonawca wraz z formularzem ofertowym składa w oryginale następujące
oświadczenia:
Załącznik nr: 1a

Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr: 2

Oświadczenie o niezaleganiu

Załącznik nr: 3
postępowaniu

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w

Załącznik nr: 4

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia

9.7 Dokumenty wskazane w pkt. 9.4.2.1 oraz 9.4.2.2 Wykonawca składa na wezwanie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, w oryginale.
9.8 Pozostałe dokumenty, w szczególności dokumenty wskazane w pkt. 9.4.2.3 – 9.4.2.6
Wykonawca składa na wezwanie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie
krótszym niż 5 dni w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9.9 Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy
którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie załączonych oświadczeń.
Następnie w wyznaczonym terminie wezwie tego wykonawcę, do złożenia
dokumentów potwierdzających informacje w złożonym oświadczeniu (procedura
odwrócona).
9.10Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w
walucie obcej to zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na
przyjęty przez Zamawiającego dzień, do którego określona wartość się odnosi (np.
zakończenie realizacji robót).
10. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach
określonych w pkt. 9.3.4 SIWZ.
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11. Dodatkowe wymagania od Wykonawców.
11.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie
(podwykonawcy) jest zobowiązany do:
11.1.1. określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik do SIWZ) informacji
jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem
jego danych.
Zgodnie z art. 36A ustawy Pzp – Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
11.1.2. wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców i
dalszych podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach określonych w umowie.
11.1.3. przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art.
143a do 143d ustawy PZP.
11.1.4. zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się powołuje, zobowiązuje
wykonawcę aby ten wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie zamawiającego
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy
(oświadczenia i dokumenty są składane na zasadach określony w SIWZ jak dla wykonawcy)
11.1.5. dla podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji zamówienia na zasoby których
wykonawca się powołuje, zapisy pkt. 11.1.4 stosuje się odpowiednio.
11.1.6. jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
11.1.7. powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia
11.1.8. zamawiający nie wymaga aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia
o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy który nie udostępnił swoich
zasobów.
11.1.9. za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić
nowych podwykonawców do realizacji zamówienia jeżeli uzna, że jest to niezbędne do
prawidłowej realizacji zamówienia.
12. Informacje dotyczące warunków składania ofert
12.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte
jedynie w celu sporządzenia oferty.
12.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji.
12.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12.4 Zamawiający nie przewiduje zwrotu koszów przygotowania i sporządzenia oferty.
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13.

Zasady sporządzenia oferty.

13.1.

Oferta cenowa składana jest wyłącznie w formie pisemnej i musi być sporządzona
zgodnie z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ.

13.2.

Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu
zamówienia to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy
uwzględnić wszystkie dane z analizy dokumentacji geotechnicznej oraz SIWZ. Do
wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.

13.3.

Do oferty Wykonawca dołącza oryginał potwierdzenia wniesienia wadium jeżeli
zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej.

13.4.

Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do
formularza ofertowego. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

13.5.

Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1010), należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty lub na wezwanie w oddzielnej
kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”; ponadto
wraz z tymi dokumentami należy załączyć uzasadnienie wykazujące w sposób
dostateczny, zgodnie z powołaną ustawą, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.

13.6.

Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej przez Wykonawcę.

13.7.

Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego
były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w
innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język
polski, poświadczonego przez wykonawcę.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
14.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w
ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę
elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje e-mailem jest
zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Adres email został podany w pkt. 1
niniejszej specyfikacji. Oferty i dokumenty, w tym uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i
3a ustawy składa się w formie pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumentów
muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez umocowanego
przedstawiciela wykonawcy. Tym samym składanie oferty i dokumentów w tym
uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 i 3a za pośrednictwem e-maila uznaje się za
nieskuteczne jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłyną dokumenty w formie pisemnej.
Wezwania i oświadczenia Zamawiającego, w szczególności wezwania kierowanego w
trybie art. 26 ustawy, mogą być kierowane w formie elektronicznej (wiadomości e-mail).
Wykonawcy zobowiązani są do wskazania w formularzu ofertowym adresu e-mail, który
14.
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pozostaje dla nich wiążący a oświadczenia składane w toku postępowania kierowane na
ten adres będą uznawane za skutecznie doręczone. Wykonawcy są uprawnieni do zmiany
wskazanego adresu e-mail.
14.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
15. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
15.1 Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach formalnych jest
Hanna Górczewska tel. 63 240-93-51
15.2 Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:00
w siedzibie zamawiającego. W ramach informacji telefonicznych zamawiający nie udziela
informacji wyjaśniających zapisy SIWZ, telefonicznie udzielane są jedynie informacje o
charakterze organizacyjnym np.: jak można zadać pytanie do prowadzonego postępowania
i gdzie można znaleźć udzielone odpowiedzi na pytania Wykonawców.
16.

Termin związania z ofertą.

16.1. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
16.2. 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.
16.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 16.2, nie powoduje utraty wadium.
16.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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.
16.5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
17.

Wymagania dotyczące wniesienia wadium

17.1 Wadium w wysokości 6 000,00 PLN ( sześć tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert.
17.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
17.2.1. pieniądzu,
17.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
17.2.3. gwarancjach bankowych;
17.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
17.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2019 r. poz. 310 z późn.zm.).
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17.3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało
wniesione w formie nie pieniężnej.
17.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem z konta bankowego
Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego przed terminem składania ofert:
Getin Noble Bank S.A. 96156000132015281400010001 z dopiskiem „Wadium" i znak
sprawy: MZK-OPZ-1/191/2019
17.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
17.6. 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
Prawo zamówień publicznych.
17.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
17.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.
17.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
17.9.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
17.9.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy;
17.9.3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
17.9.4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
18.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w
ofercie, wyliczonego z dokładnością do pełnego złotego zaokrąglając wyliczoną wartość w górę.
Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed
podpisaniem umowy. Zabezpieczenie wnoszone w pozostałych formach należy przedłożyć
Zamawiającemu w oryginale przed podpisaniem umowy.
18.2.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej
lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
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c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U.
z 2019r. poz. 310 z poźn.zm.).
18.3.Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia
zabezpieczenia winna spełniać co najmniej następujące warunki:
1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. jego nazwę i adres;
2) określać kwotę gwarantowaną w złotych;
3) określać termin ważności gwarancji (termin ważności gwarancji winien być dłuższy
o minimum 15 dni od terminu upływu okresu rękojmi za wady):
4) określać przedmiot gwarancji, nazwę i numer zamówienia wynikający ze
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz tytuł (np. zabezpieczenie);
5) być gwarancją samoistną, nie odwoływalną i bezwarunkową, płatną na każde
żądanie.
18.4.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego:
Getin Noble Bank S.A. 96156000132015281400010001 z dopiskiem: „Wykonanie zasilania
elektrycznego stacji ładowania autobusów MZK Konin -zabezpieczenie należytego wykonania
umowy”.
18.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zamawiający wymaga, aby zgoda została
wyrażona w formie pisemnej.
18.6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.
18.7. Zamawiający zwraca część zabezpieczenia, w wysokości 70% złożonego zabezpieczenia,
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za
należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia, w wysokości 30% złożonego
zabezpieczenia, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady.
18.8. Z zastrzeżeniem pkt. 18.7 SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa
w pkt. 18.2 ppkt. od b) do e) SIWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze
pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz
zamawiającego kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
wykonawcę (zobowiązanego).
18.9. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 18.2 ppkt. od b) do e) SIWZ musi
wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi
30% wysokości zabezpieczenia.
18.10. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:
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1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo
- kredytowej,
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
18.11. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 18.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi
być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
18.12. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż
w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy
w sprawie zamówienia publicznego na „Wykonanie zasilania elektrycznego stacji ładowania
autobusów MZK Konin”. Oznaczenie sprawy: MZK-OPZ-1/191/2019
19. Opis sposobu przygotowania oferty.
19.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem
nieważności .
19.2. W ofercie należy określić przedmiot zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami
określonych w SIWZ.
19.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert.
19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Wykonanie zasilania elektrycznego stacji ładowania autobusów MZK Konin”.
„Nie otwierać przed 11.12.2019 r. godz. 10.30”.
19.5 W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym
terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jaj nie
otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
20. Miejsce i termin składania ofert.
20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – pok.309, w terminie do dnia
11.12.2019r. godz. 10.00
20.1. 20.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
21.

Miejsce i termin otwarcia ofert

21.1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego świetlica, w dniu 11.12.2019r.
godz. 10.30 .
21.2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
21.2. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
-kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
-firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
-ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.

16

Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie wymienionych informacji
składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wg załącznika nr 5 do SIWZ.
22.Sposób obliczenia ceny oferty
22.1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz
ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia
należy uwzględnić wszystkie dane z analizy projektu robót geologicznych oraz SIWZ.
Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.
22.2 W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty
związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu
technologicznego niezbędnego do wykonania robót, koszt nakładów, prac i robót
nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne
koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie
opisanym w dokumentacji i SIWZ.
22.3 Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego
miejsca po przecinku.
22.4 Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie przez
Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.
22.5 W okolicznościach o których mowa w pkt. 22.4 zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami.
22.6 W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja
dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Nr kryt.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena brutto (C)

60%

2

Gwarancja (G)

10%

3

Termin realizacji (T)

30%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum
100 pkt.
22.7

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
l.p
.

Kryterium

Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna ilość
punktów jaką może
otrzymać oferta za
dane kryterium
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Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 60 pkt.
gdzie:
1

- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert
nie odrzuconych

60 %

60 pkt.

10%

10 pkt.

30%

30 pkt

- Cb – cena oferty badanej

Gwarancja
W
przypadku
niewypełnienia
przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym pola
określającego długość okresu gwarancji będzie
to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na
okres 36 miesięcy.

2

• Za udzielenie gwarancji na okres: poniżej
36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona;
• 36 do 41 miesięcy, wykonawca otrzyma –
0 pkt;
• powyżej 41 miesięcy do 59 miesięcy,
wykonawca otrzyma – 5 pkt;
• 60 miesięcy i więcej, wykonawca otrzyma
– 10 pkt

Termin realizacji
W
przypadku
niewypełnienia
przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym pola
określającego termin wykonania zamówienia
będzie to równoznaczne z wykonaniem zadania
do dnia 30-05-2020 r.
Przyjmuje że 1 % = 1 pkt i tak zostanie
3. przeliczona liczba pkt w kryterium „Termin
realizacji”.
Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium
„Termin realizacji” zostanie zastosowane
następujące wyliczenie:
Skrócenie terminu realizacji o :
- 1 – 5 dni – 0 pkt;
- 6 - 11 dni – 7 pkt;
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- 12 - 17 dni – 14 pkt;
- 18 - 23 dni – 21 pkt;
- 24 - 29 dni – 29 pkt;
- 30 dni i więcej – 30 pkt.
Zgodnie z warunkami SIWZ maksymalny
termin wykonania zamówienia to 30-05-2020 r.
22.8Całkowita liczba pkt jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie
poniższego wzoru:
LP = C+G+T
GDZIE:
LP – LICZBA PUNKTÓW;
C – PUNKTY PRZYZNANE W KRYTERIUM „CENA”;
G - PUNKTY PRZYZNANE W KRYTERIUM „GWARANCJA”.
T - PUNKTY PRZYZNANE W KRYTERIUM „ TERMIN WYKONANIA”.
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny
ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
22.9Zamawiający w odniesieniu do Wykonawcy który otrzymał największą ilość punktów
wezwie tego Wykonawcę w terminie, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, do
złożenia dokumentów w zakresie niepodlegania wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie
stanowić podstawę dokonania wyboru oferty tego Wykonawcy.
23.Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
23.1 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:
23.1.1. Kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli wobec wskazanej
osoby powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert),
23.1.2. Listę pracowników własnych i podwykonawców wykonujących bezpośrednio roboty
budowlane (nie dotyczy osób nadzorujących) wraz z oświadczeniem, że okazane do
wglądu kopie umów o pracę osób wymienionych na tej liście są zgodne z prawdą.
23.1.3. Umocowanie do podpisania umowy jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści
złożonej oferty.
23.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia,
są zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu
przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są oni zobowiązani przedstawić
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Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę) o zasadach wspólnej realizacji
inwestycji.
24.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O
PRACĘ.
24.1 Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o osób wykonujących
czynności polegające na pracach ręcznych związanych z wykonywaniem
podstawowych robót budowlanych i prac pomocniczych oraz czynności operatorów
maszyn budowlanych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). Obowiązek zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę nie dotyczy sytuacji w której wykonawca lub podwykonawca
osobiście wykonuje powyższe czynności (np. jako osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, wspólnik spółki cywilnej).
24.2 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
24.2.1 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
24.2.2 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
24.2.3 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
24.3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
24.3.1 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się obowiązek
zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781 ze zm.) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;

20

24.3.2 dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń
lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781 ze zm.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
24.4 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę
kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym
przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
24.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
25. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach.
25.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do
SIWZ.
25.2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy
w przypadkach i na zasadach określonych w wyżej wskazanym wzorze umowy.
26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań
o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art.11 ust. 8 ustawy. Na orzeczenie Izby
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności
zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie.
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27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
28.1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej. Kwestię środków ochrony prawnej
reguluje Dział VI ustawy – Środki ochrony prawnej.
28.2. 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.
28.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zwierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
28.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w
postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
28.5. Terminy do wniesienia odwołania określone zostały w art. 182 ustawy Pzp.
28.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
29.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urzęd. Unii
Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje osoby fizyczne,
od których dane osobowe bezpośrednio pozyskuje w związku z ich udziałem w niniejszym
postępowaniu, że:
1) Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/Pani jest Miejski Zakład
Komunikacji w Koninie Sp. z o.o., ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, dalej „MZK w
Koninie”;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), Miejski Zakład Komunikacji w Koninie
Sp. z o.o., ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, Tel. Kontaktowy: 63 242 89 42 wew. 37;
e-mail: iod@mzk-konin.com.pl;
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Wykonanie
zasilania elektrycznego stacji ładowania autobusów MZK Konin” prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 ze zm.),
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
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6) obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani
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) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych *
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy
RODO;
8) nie przysługuje Panu/Pani:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
9) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom
podejmowania decyzji, w tym profilowaniu przez MZK w Koninie.

29.2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te
wykonawca bezpośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w
art. 13 ust. 4 RODO.
29.3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa
w art. 14 ust. 5 RODO.

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.
*
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Miejscowość i data…………………….… r.

……................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy)
OFERTA

CENOWA

Nawiązując do zaproszenia złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na:
„Wykonanie zasilania elektrycznego stacji ładowania autobusów MZK Konin”.
zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
tego przetargu / zamówienia składamy niniejszą ofertę:
1.
Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy cenę ryczałtową w kwocie łącznej
brutto: ….................................................................... złotych
(słownie:…………………………………………………………………………………………
……………………………………….)
w tym podatek VAT 23%.
UWAGA!
W pkt. 22.4 SIWZ Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą informacji o powstaniu
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług (VAT) wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie
powstaje.

Dane dotyczące Wykonawcy:
Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:
………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu:

.…/ ……………………

Numer REGON:

.......................................... Numer NIP: ..........................................

Adres kontaktowy email: ……………………………………………………………
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UWAGA! proszę podać czytelny adres e-mail, na który wykonawca będzie otrzymywał
od zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po
otwarciu ofert. W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej wykonawcy,
liczonymi od dnia przekazania informacji należy upewnić się, że podany adres
e-mailowy i podany nr faksu funkcjonuje w sposób poprawny.
2. Termin wykonania zamówienia (całego przedmiotu zamówienia):………………………..
3. Okres gwarancji – …………………………………….miesięcy od daty zakończenia robót
potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zakończenia robót. (Nie
określenie okresu gwarancji zostanie przyjęte jako udzielenie jej na okres 36 miesięcy).
4. Akceptujemy warunki płatności zaproponowane przez Zamawiającego tj. 30 dni od
dostarczenia faktury.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym
z wzorem umowy w sprawie zamówienia publicznego i uzyskaliśmy wszelkie informacje
niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. Przedstawione w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia warunki zawarcia umowy oraz wzór umowy zostały przez nas
zaakceptowane.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. W przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, a przed zawarciem
umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu
9. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach kolejno ponumerowanych
od nr ….... do nr …....
10.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………
4)………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić
....................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)
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Załącznik nr 1a do SIWZ
Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
I. *Oświadczamy, że zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia, wykonamy
osobiście bez pomocy podwykonawcy.
Miejsce i data, ……………………...........................
..............................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

II. *Oświadczamy, że przy realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, będą
uczestniczyć następujący podwykonawcy - wykaz podwykonawców i zakres robót przez
nich wykonywanych jest następujący:

Lp.

Nazwa i adres
przewidywanego

Zakres powierzonych robót

uwagi

podwykonawcy
1.

2.

….

Miejsce i data, ……………………...........................
.................................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*) Wykonawca winien wybrać pkt I albo pkt II.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
ul. M. Dąbrowskiej 8
62-500 Konin
Wykonawca:
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. . „Wykonanie zasilania
elektrycznego stacji ładowania autobusów MZK Konin” oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1170 ze zm.).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
*(niepotrzebne skreślić

28

Załącznik nr 3
Zamawiający:
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
ul. M. Dąbrowskiej 8
62-500 Konin
Wykonawca:
………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL)
reprezentowany przez:
………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie zasilania
elektrycznego stacji ładowania autobusów MZK Konin”.
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w

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

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki
udziału w postępowaniu)
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez

zamawiającego

w………………………………………………………...………..

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki
udziału

w

postępowaniu),

polegam

na zasobach następującego/ych

podmiotu/ów:

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

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4
Zamawiający:
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
ul. M. Dąbrowskiej 8
62-500 Konin
Wykonawca:
………………………………
……………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiIDG)
reprezentowany przez:
………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie zasilania
elektrycznego stacji ładowania autobusów MZK Konin”.
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
*Należy wpisać numer zadania
…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy

Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

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

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,
tj.:

…………………………………………………………………….………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w
art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….……

(podać

pełną

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiIDG), nie
podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
UWAGA; załącznik należy złożyć w terminie trzech dnia od daty zamieszczenia na
stronie internetowej wykazu wykonawców którzy złożyli oferty.

....................................................................
....................................................................
....................................................................
(Nazwa i adres wykonawcy)
...................................., dnia ....................... 2019 r.

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZGODNIE Z ART. 24 ust. 11 ustawy
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie zasilania
elektrycznego stacji ładowania autobusów MZK Konin”.
oświadczam, co następuje:
•
•

należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy, w
załączeniu przedkładam listę
nie należę do grupy kapitałowej *

* niepotrzebne skreślić
....................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyżej

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)
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Załącznik nr 7 do SIWZ
UMOWA NR …/OPZ/2019

zawarta dnia ……………..2019r. w Koninie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MZK-OPZ-1/………/2019
pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji w Koninie Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marii
Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod
numerem KRS 0000742964, NIP 665-30-15-381 REGON 380615402
Kapitał zakładowy: 3.463.000,00 PLN
reprezentowaną przez:
Magdalenę Przybyłę – Prezesa Zarządu,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………..
NIP …………………..,

REGON …………..

reprezentowaną przez:
………………. – ……………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”.
Osoby podpisujące niniejszą Umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania
oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują ze skutkiem prawnym dla niej i że
umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia Umowy.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego
zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019
r. poz.1843 ze zm.) – zwanej dalej ustawą
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn. „Wykonanie
zasilania elektrycznego stacji ładowania autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w
Koninie sp. z o.o.”.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy (nazywanego dalej także „zadaniem”) oraz warunki
realizacji robót określają: dokumentacja projektowo techniczna, przedmiar robót, specyfikacja
techniczna, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (wraz
wyjaśnieniami
i modyfikacjami) oraz oferta Wykonawcy – stanowiące integralną część niniejszej umowy.
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§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia ………………….. r
2. Za zakończenie wykonania umowy strony uznają podpisanie protokołu odbioru końcowego
stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.
§3
OBOWIĄZKI STRON
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) należyte wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, zgodnie
z umową, dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
Polskimi Normami, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p.poż i bhp,
przepisami prawa,
2) 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. nr
47, poz. 401 z późn. zm.),
3) postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21
z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2016,
poz. 672 z późn. zm,),
4) zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających:
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
- aprobaty techniczne,
- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,
- świadectwa pochodzenia,
oraz przedstawienie inspektorowi nadzoru budowlanego, na każde jego żądanie, przed
wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość
i dopuszczenie do stosowania. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów,
deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte
wykonanie robót.
5) protokolarne przejęcie terenu budowy,
6) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbałość o stan techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,
7) pełna odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy oraz za
zdarzenia spowodowane prowadzeniem robót,
8) uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów,
w szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, dotyczących zajęcia terenu
i poniesienie z tego tytułu wszelkich kosztów,
9) przed rozpoczęciem robót poinformowanie zainteresowanych przedsiębiorstw oraz
instytucji (właścicieli infrastruktury technicznej w pasie drogowym) o rozpoczęciu robót
drogowych i zlecenie nadzorów branżowych, jeśli są wymagane,
10) udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego,
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11) stosowanie się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli wykonawca
zignoruje uzasadnione żądania inspektora nadzoru dotyczące wykonania robót
Zamawiający ma prawo zawieszenia robót do czasu spełnienia odpowiednich wymagań
przez Wykonawcę, wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia
obciążają wyłącznie Wykonawcę,
12) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,
13) organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na własny koszt zaplecza budowy,
14) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,
15) zabezpieczenie terenu robót,
16) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
17) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę
w trakcie realizacji robót,
18) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie
wykonania robót przed ich zniszczeniem,
19) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania
na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,
20) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót
lub termin wykonania,
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie terenu budowy
2) odbiór przedmiotu umowy;
3) ustanowienie inspektora nadzoru,
4) współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu
umowy,
5) organizowanie w razie potrzeby narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli
Zamawiającego, Wykonawcy oraz innych zaproszonych osób.
3. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej.
Rozliczenie kosztów zużycia wody odbywać się będzie na podstawie wskazań wodomierza,
zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy, natomiast koszt zużycia energii
elektrycznej wg wskazań podlicznika elektrycznego zamontowanego staraniem i na koszt
Wykonawcy.
§4
ZATRUDNIENIE OSÓB ZGODNIE Z ART. 29 ust.3a ustawy
1. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji
robót wykonawca zatrudniał na umowę o pracę (Obowiązek Zatrudnienia) wszystkich
pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem prac będących
realizacją przedmiotu umowy. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz
złożoność dokumentacji projektowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy
jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych
zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o
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2.

3.

4.

5.

pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu umowy stosuje
się odpowiednio.
Przed zawarciem niniejszej umowy i rozpoczęciem pracy nowo zgłaszanych
pracowników do realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia
osób na umowę o pracę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę pracowników
własnych i podwykonawców wraz z oświadczeniem, że okazane do wglądu kopie
umów o pracę osób wymienionych na tej liście są zgodne z prawdą (Zamawiający nie
będzie kopiował, gromadził ani przetwarzał danych osobowych zawartych w okazanych
umowach o pracę.) Nie przedłożenie listy osób mających wykonywać przedmiot
umowy upoważnia Zamawiającego i wyznaczonego przedstawiciela do
niedopuszczenia tych osób do pracy.
W przypadku zmiany osób, których dotyczy obowiązek zatrudnienia w ramach umowy
o pracę Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu aktualną listę
pracowników analogicznie do postanowień ust.2.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu umowy o pracę oraz inne dokumenty (na przykład z ZUS)
uwiarygadniające zatrudnienie osób realizujących czynności, do których odnosi się
Obowiązek Zatrudnienia. Nieprzedłożenie umów i innych dokumentów (nie okazanie
do wglądu), o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia
Obowiązku Zatrudnienia.
Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości osób
uczestniczących w realizacji prac, pod kątem formy zatrudnienia.
§5
PODWYKONAWSTWO

1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy/om.
Podwykonawcy wykonywać będą następujące części zamówienia (wskazanie podmiotu
i części zamówienia, którą wykona ten podmiot):
………………………………………………………………………………………………

2.

3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za
działanie lub zaniechanie własne oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawcę/ów. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez
podwykonawców zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu umowy będzie
traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z
realizacją
umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy/om
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku uprzednio Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy. Jeżeli
Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia wówczas Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Ust. 2 stosuje
się odpowiednio. Wykaz ww. podmiotów oraz części zamówienia, które wykonują zastanie
wprowadzony do umowy aneksem.
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4.

W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, polegał będzie na
zdolności technicznej i/lub zawodowej innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia
z udziałem tych podmiotów.
Podmioty te wykonywać będą następujące części zamówienia (wskazanie podmiotu i części
zamówienia, którą wykona ten podmiot):
……………………………………………………………………………………………

Wykonawca ma prawo do zmian podmiotów, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 lub rezygnacji
z wykonania przez te podmioty części zamówienia. W zakresie powierzenia wykonania
obowiązków umownych nowemu/ym podwykonawcy/om w przypadku zmiany
podmiotów, o których mowa w ust. 1, 3 lub rezygnacji z wykonania przez te podmioty
części zamówienia stosuje się zasady opisane w ust. 3
6. W przypadku zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 4 lub rezygnacji z wykonania
przez te podmioty części zamówienia. Wykonawca wykaże (przekładając odpowiednie
dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu),
że nowe podmioty lub sam wykonawca posiadają zdolności techniczne i/lub zawodowe w
zakresie nie mniejszym niż określone w warunkach udziału w postępowaniu. Ust. 2 stosuje
się odpowiednio. Wykaz ww. podmiotów oraz części zamówienia, które wykonują
zostanie wprowadzony do umowy aneksem.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wynikające
z niniejszej umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy
oraz jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy lub projektem zmian.
8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie
o podwykonawstwo 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. Rozumieć należy przez to zakaz zatrzymania przez Wykonawcę
jakiejkolwiek części tego wynagrodzenia tytułem kaucji gwarancyjnej lub pod
jakimkolwiek innym tytułem dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wykonawcy
względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Niespełnienie tego wymogu
będzie skutkować ze strony Zamawiającego zgłoszeniem zastrzeżeń lub sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo.
9. Zamawiający w terminie 14 dni może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany w przypadku:
a) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
10. Jeśli Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu
umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni
uważa się to za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo oraz jej zmiany w terminie 7 dni o dnia jej zawarcia.
12. Zamawiający w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku:
5.

39

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

a) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
Jeśli Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa
się to za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przekłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%
wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany
przez zamawiającego w SIWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo
o wartości większej niż 50.000 zł.
W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż 30 dni, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Po wprowadzeniu na budowę Podwykonawcy, Zamawiający ma prawo umowę z
Wykonawcą traktować jako umowę wspólną wg zasad opisanych w art. 23 i 141 ustawy,
a przez to jest m.in. upoważniony do bezpośredniej płatności za roboty faktycznemu ich
realizatorowi.
Z upoważnienia zapisanego w ust. 16 Zamawiający skorzysta na wniosek podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dowodu potwierdzającego, że zapłacił
Podwykonawcy za roboty przez niego zrealizowane.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiający przekazuje informacje wykonawcy o złożonym wniosku
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dotyczącego zapłaty wynagrodzenia.
Wykonawca w terminie 10 dni od dnia doręczenia informacji przedstawia Zamawiającemu
w formie pisemnej uwagi w tym zakresie.
W przypadku zgłoszonych przez Wykonawcę uwag Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność tej zapłaty.
Dokonanie zapłaty bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
o której mowa w ust. 16 zwalnia Zamawiającego od zapłaty na rzecz Wykonawcy za tę
część zamówienia.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości przedmiotu umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego.
§6
ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY
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1. Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu
zamówienia objętego niniejszą umową.
2. Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez
Wykonawcę zakończenia całości robót
3. Zakończenie robót zostanie stwierdzone w protokole odbioru końcowego, który dla swojej
ważności i skuteczności wymaga podpisów Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru,
Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał
zastrzeżenia co do prawidłowości ich wykonania, wyznaczy nowy termin złożenia wniosku
o dokonanie odbioru końcowego.
5. W przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca
zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, celem
umożliwienia ich sprawdzenia przez Zamawiającego oraz dokonania protokolarnego
odbioru tych robót.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo
od umowy odstąpić.
7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz
do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
§7
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
………………..
zł
netto
(słownie:
……………………………………………………………) plus podatek VAT według
stawki 23% w kwocie ……………….. zł co daje wynagrodzenie ryczałtowe brutto w
wysokości ……………… zł (słownie: ………………………………….).
2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za kompletne
wykonanie przedmiotu umowy w sposób zapewniający oczekiwany rezultat zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarem robót . Różnice pomiędzy przyjętymi przez
Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a
faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko
Wykonawcy i obciążają go w całości.
§8
ROZLICZENIA
1. Strony nie przewidują faktur częściowych.
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2. Zaplata wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 nastąpi w terminie 30 dni od daty
doręczenia faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi. Podstawą do
wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez Zamawiającego
i Inspektora Nadzoru bez zastrzeżeń.
§9
WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
1. Na prace objęte niniejszą umową Wykonawca udziela gwarancji:
1) na roboty budowlane: ……….. miesięcy,
2) na materiały: zgodnie z gwarancją producenta.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego robót.
3. Strony ustalają okres rękojmi na czas ……… miesięcy liczony od dnia zakończenia odbioru
końcowego.
4. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia
usterek w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie
technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym jednak niż 21
dni.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami
usunięcia wad jeśli Wykonawca nie usunie ich w terminie, o którym mowa w ust.4.
6. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze
przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego.
§ 10
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI UMOWY
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym
opóźnieniu robót podając powody niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków
umownych.
§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w
tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach; w takim przypadku Zamawiający wypłaci Wykonawcy wyłącznie
odpowiednią do zaawansowania prac część umówionego wynagrodzenia,
2) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia
wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,
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2.

3.

4.
5.

4) Wykonawca nie rozpoczął robót oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczającego termin na podjęcie robót,
5) Wykonawca nie przystąpi do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, odmówi
usunięcia wad lub usterek w przedmiocie umowy w terminie 7 dni od daty wezwania go
do ich usunięcia przez Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający może
powierzyć poprawienie lub wykonanie robót na koszt Wykonawcy innym podmiotom
na co Wykonawca wyraża zgodę,
6) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nie nadających się
do usunięcia. Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca lub znacząco utrudniająca
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W takim przypadku
wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy nie będzie przysługiwało Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać
uzasadnienie. Odstąpienie z przyczyn, o których mowa w pkt. 2-6) powyżej może nastąpić
w terminie miesiąca od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie.
W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według
stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy,
d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,
za które Wykonawca nie odpowiada.
e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.
Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedstawi wymaganych dokumentów
rozliczenie nastąpi na podstawie wyceny Zamawiającego.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest, w terminie 30 dni, do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 3 c),
po cenach przedstawionych w kosztorysie,
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 12
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
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Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
1. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę
z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1
umowy;
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy
dzień opóźnienia. Za opóźnienie uznaje się przekroczenie terminu określonego w § 2
ust. 1 umowy.
2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1,
3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1,
4) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie
gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego
w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad,
5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 1 000,00 zł za każdy
stwierdzony przypadek,
6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki
przypadek,
7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 000,00 zł,
za każdy taki przypadek.
8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w zakresie
terminu zapłaty w wysokości 5 000,00 zł, za każdy taki przypadek,
3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy
wysokość szkody przewyższy należne kary umowne.
§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający
zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

2.

Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w kwocie stanowiącej 5 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj kwoty
...................-PLN (słownie:........................................................................................../100).

3.

Zabezpieczeniem
należytego
wykonania
........................................................................

4.

Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70
% całości zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze
końcowym przedmiotu umowy.

przedmiotu

umowy

jest

44

5.

Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia służąca do
pokrycia roszczeń w ramach rękojmi, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po
upływie okresu rękojmi.

6.

Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w
pkt. 2 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania
terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie
ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.
§ 14
ZMIANA UMOWY

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy
wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do
treści oferty Wykonawcy.
3. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy może nastąpić jeżeli niżej wymienione
okoliczności uniemożliwią wykonanie umowy w terminie:
a) warunki atmosferyczne,
b) siła wyższa w tym zwłaszcza klęski żywiołowe;
c) leżąca po stronie Zamawiającego konieczność wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej zalecanych przez projektanta, wydanych po
upływie terminu składania ofert;
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w lit.
a)-c) termin wykonania Przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas
niezbędny do zakończenia jego wykonania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres
trwania tych okoliczności.
4. Zmiana sposobu realizacji umowy może nastąpić w szczególności gdy wystąpi:
a) konieczność wykonania robót zamiennych, których wykonanie jest niezbędne
dla wykonania całości Przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu
użytkowego;
b) konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji
projektowej ze względu na zmiany powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub
świadczenia stron;
c) konieczność zmiany zakresu lub metody wykonywania Przedmiotu umowy,
której to zmiany w chwili zawarcia umowy Strony nie mogły przewidzieć.
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Zmiany, o których mowa w lit. a)-c) powyżej, mogą stanowić podstawę do zmiany
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
5. W celu dokonania zmian w Umowie Strony zawrą aneks.
6. Powyżej opisany katalog dopuszczalnych zmian w umowie nie stanowi zobowiązania Stron
do wprowadzenia zmian.
§ 15
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania
ważnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu
odpowiedzialności cywilnej deliktowej i odpowiedzialności cywilnej kontraktowej.
Wartość polisy nie może być niższa niż wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy.
2. Wykonawca na żądanie przedłoży Zamawiającemu ważną polisę ubezpieczeniową
w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. W przypadku opłaty
rozłożonej na raty Wykonawca w toku obowiązywania umowy zobowiązany jest do
przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat. W przypadku utraty
ważności polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nową
polisę wraz z dowodem jej opłacenia.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe
w związku z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji
i rękojmi, oraz w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i sprzętu na terenie budowy
i w strefie jej oddziaływania, a w szczególności:
1) za śmierć lub kalectwo spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy
w stosunku do osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy i osób trzecich,
które nie są upoważnione do przebywania na terenie budowy,
2) za uszkodzenie wszelkiej własności Zamawiającego i osób trzecich, a w szczególności:
uszkodzenia budynków, ich wyposażenia i urządzeń stanowiących własność użytkownika
lub Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz
powstałymi wadami i usterkami w wykonanych robotach.
§ 16
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE
1. Wykonawca wyznacza jako kierownika budowy: ……………..……………
legitymującego się uprawnieniami wykonawczymi do prowadzenia prac objętych umową,
telefon nr ..........................................
2. Zamawiający wyznacza jako inspektora nadzoru: ……………… telefon
nr
…………………….
3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie
jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.
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§ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
w związku z prowadzonymi robotami.
2. Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy
i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem
miejsca robót.
3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania
formy pisemnej w postaci aneksu.
5. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy lub w jakikolwiek sposób z nią związane
i wynikające z jej postanowień, w tym w szczególności o zapłatę kar umownych lub
odszkodowań rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
6. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy, Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.
7. Umowa została sporządzona w 4 (czterech ) egzemplarzach, po 2 ( dwa ) dla każdej ze
stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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