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prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest remont dachu 
budynku przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w Warszawie w systemie ZAPROJEKTUJ I BUDUJ.
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Po d st a w a  pr a w n a

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp" oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1145, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 
ul. Przybyszewskiego 80 / 82, 01 - 824 Warszawa, tel. 22 56 89 100, fax22 864 59 52, 
adres strony internetowej: www.opsbielany.waw.pl e-mail: przetarg(5)opsbielanv.waw.pl

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku przy ul. Przybyszewskiego 80/82 

w Warszawie w systemie ZAPROJEKTUJ I BUDUJ.
II. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu budynku wpisanego do ewidencji 
zabytków, wraz z dokonaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę, uwzględniającej:
1.1 aktualny stan więźby dachowej i zastosowanie środka biobójczego przeciw owadom oraz 

środka ogńioochronnego,
1.2 wzmocnienia murów komina ponad dachem oraz wymianę czapy kominowej 

z wykonaniem lekkiego zadaszenia wylotów z kratkami przewiewowymi,
1.3 wymianę wszystkich obróbek blacharskich gzymsów, komina, wyłazu dachowego 

i stolarki okiennej,
1.4 wymianę pokrycia dachowego wraz z warstwą izolacyjną i ołaceniem,
1.5 wymianę stolarki okiennej i wyłazu dachowego z zachowaniem obecnych lokalizacji,
1.6 obowiązujące przepisy w zakresie izolacji termicznej przegród budowlanych w dachu.

2. wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu wraz z kominem, obróbek 
blacharskich oraz wymianą stolarki okiennej na podstawie dokumentacji 
z pkt. II ust. 1, przy braku sprzeciwu organu administracyjnego.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Programie Funkcjonalno -  
Użytkowym (załącznik nr 1.1 do SIWZ), Oceną stanu technicznego (załącznik nr 1.2 do SIWZ) oraz 
w przedmiarze robót (załącznik nr 1.3 do SIWZ). Wymienione dokumenty wraz z opisem 
przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ i Istotnymi postanowieniami umowy należy 
rozpatrywać łącznie.

IV. W sytuacjach, kiedy:
1. w SIWZ wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, marka, pochodzenie, źródło lub

szczególny proces charakteryzujące określone produkty lub usługi oznacza to, że 
Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 
określeń i użył ich jako przykładowych i należy odczytywać je z wyrazami „lub równoważne". 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisywanym 
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że zagwarantują one realizację robót 
zgodnie

http://www.opsbielany.waw.pl


z dokumentacją techniczną oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych 
od założonych w dokumentach niniejszego postępowania;

2. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich 
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym.

V. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia obiekt nie będzie wyłączony z użytkowania.
VI. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej celem szczegółowego 

zapoznania się z charakterem robót i miejscem ich wykonywania. W celu umówienia wizji lokalnej 
należy kontaktować się z Zamawiającym zgodnie z postanowieniami Rozdziału VII.

VII. Prace związane z remontem wykonywane będą z materiałów własnych Wykonawcy fabrycznie 
nowych i przy użyciu maszyn i urządzeń Wykonawcy. Materiały i urządzenia użyte do wykonania 
przedmiotu zamówienia winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie określonym odrębnymi przepisami prawa.

VIII. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na wykonane roboty budowlane minimum 24 miesięcznej 
gwarancji. Warunki gwarancji muszą być przedłożone przez Wykonawcę przed podpisaniem 
umowy. Okres wydłużenia gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowi pozacenowe 
kryterium oceny ofert, punktowane zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XIII SIWZ. Na 
zastosowane materiały i urządzenia Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji 
producenta na zasadach przez niego określonych.

IX. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

X. Dodatkowe wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia -  klauzule 
społeczne.
1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę w wymiarze minimum Vi etatu osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, tj. w tym przypadku:
1.1 minimum jednej osoby na stanowisku dekarz
1.2 minimum jednego pracownika ogólnobudowlanego.
Wymieniony skład osobowy zespołu Wykonawcy należy traktować jako minimalne 
wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on w całości personelu niezbędnego 
do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy.

2. Wyżej wskazane osoby muszą być zatrudnione najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót, 
nieprzerwanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca zobowiązany będzie 
przedłożyć Zamawiającemu do wglądu zawarte umowy o pracę wskazanych osób wraz z 
zakresem ich obowiązków.

3. W przypadku zmiany powyższych osób Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić 
pisemnie Zamawiającego w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana 
oraz przedstawić do wglądu umowę o pracę (z zakresem obowiązków) osoby aktualnie 
zatrudnionej.

4. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia uprawniony jest 
do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 
Wykonawcę warunku zatrudnienia. W ramach tych czynności Zamawiający ma prawo 
zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu 
osób, o których mowa w ust. poprzednich, wraz z dowodami potwierdzającymi 
odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, natomiast Wykonawca ma 
obowiązek przedstawić je niezwłocznie Zamawiającemu. Uzyskanie zgody pracownika 
na udostępnianie danych osobowych Zamawiającemu spoczywa po stronie Wykonawcy.

5. W przypadku braku realizacji warunku zatrudnienia Wykonawca zostanie obciążony przez 
Zamawiającego karą umowną za każdy dzień niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przy realizacji zamówienia osób wskazanych powyżej, w wysokości 1/30 mjpimalnego
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wynagrodzenia brutto, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10.10.2002r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r., poz. 2177 z późn. zm.) 
obowiązującego na dzień naruszenia, skorygowanego współczynnikiem wymiaru etatu, za 
każdą niezatrudnioną osobę. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego 
kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za dany miesiąc. Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy 
w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar umownych.

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę Zamawiający ma prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy 
o przeprowadzenie kontroli.

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt. 12 -  23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp. Zamawiający dokona weryfikacji 
na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia -  
załącznik nr 4.1 do SIWZ;

2. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a w szczególności dotyczące:
2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia 
złożonego przez Wykonawcę - załącznik nr 4.1 do SIWZ;

2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, przy czym kwota tego ubezpieczenia nie może być mniejsza 
niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);

2.3 zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca:
2.3.1 wykaże się wykonaniem w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy-w  tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej 
niż 200 000,00 zł brutto każda, polegających na wymianie dachu

2.3.2 dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 
zamówienia, posiadającymi prawo do wykonywania zawodu oraz wymagane 
uprawnienia budowlane, tj.
1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

II. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 
iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązarffe stanowi



OPS IX.252.1.2020

załącznik nr 5 do SIWZ). Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada 
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców.

IV. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
Wykonawcy.

V. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa 
w ust. III.

VI. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia okoliczności 
uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ustawy Pzp, wskazane 
w ust. I pkt 1 zachodzące względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, natomiast spełnianie 
warunków wskazanych w ust. I pkt 2 Wykonawcy wykazują łącznie.

VII. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 
na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. VI. Ocenę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu przeprowadzi komisja przetargowa po otwarciu ofert, 
zgodnie z formułą „spełnia -  nie spełnia".

VIII. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu, działając na podstawie przepisu art.24aa 
ustawy Pzp, może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (procedura odwrócona).

ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU
I. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 -  23 oraz art. 24 ust. 5 
pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik 4.1 do SIWZ;
2. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt. 23 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, na formularzu 
stanowiącym załącznik nr 4.2 do SIWZ.

II. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp, których opis sposobu oceny został dokonany w rozdz. V ust. I pkt 2 SIWZ, 
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4.1 do SIWZ;
2. polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł;

3. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym 
okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania podmiotów na rzecz których roboty 
te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane te 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o
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których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -  inne 
dokumenty -  załącznik nr 4.3 do SIWZ;

4. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4.4 do SIWZ.

III. Zamawiający nie wymaga wykazania w rozumieniu art. 25a ust. 5 ustawy Pzp braku podstaw do 
wykluczenia w stosunku do podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego potencjale Wykonawca 
polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

IV. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia 
wymienione w ust. I pkt 1 oraz w ust. II pkt 1 i 2 dotyczą każdego z Wykonawców oddzielnie. 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu.

V. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdz. V ust. 2 polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest:
1. udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko 
wskazanie aktu udostępnienia Wykonawcy przez podmiot trzeci określonych zasobów, ale 
winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego zakres, 
rodzaj, czas, sposób wykorzystania, a także inne istotne okoliczności wynikające ze specyfiki 
udostępnianego zasobu.

2. zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. I pkt 1.
VI. _______ ____________________________________

1. Wraz z formularzem oferty Wykonawca składa:
1.1 oryginał pełnomocnictwa lub inny dokument określający zakres umocowania do 

reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, kiedy Wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik

1.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik 4.1 do SIWZ

1.3 dokument potwierdzający wniesienie wadium
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tei samej grupy kapitałowej. 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadza 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór druku 
oświadczenia stanowi załącznik nr 4.2 do SIWZ.

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia pozostałych 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy Pzp, wskazanych w rozdz. VI.
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ROZDZIAŁ VII. INFORMAGA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE 
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
I. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą w niniejszym postępowaniu odbywa się 

pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 344 z póżn. zm.).
Oznacza to, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują, zgodnie z wyborem pisemnie lub drogą elektroniczną za wyjątkiem oferty składanej 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz dokumentów i oświadczeń wskazanych w 
rozdz. VI, składanych w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.

II. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

III. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia 
oraz procedury i dokumentacji -  Włodzimierz Sanocki tel. 797 318 402

Katarzyna Bancerz tel. 508 876 504

ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
I. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć 

tysięcy złotych 00/100).
II. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach:

1. w pieniądzu na rachunek Zamawiającego:

Bank City Handlowy
22 1030 1508 0000 0005 5016 3012

2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 310 z późn. zm.).

III. Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego 
Zamawiającego. Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu 
terminu składania ofert. Zamawiający zaleca, by w przypadku wniesienia wadium w formie 
pieniężnej Wykonawca złożył wraz z ofertą potwierdzenie dokonania przelewu.

IV. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej oryginał wadium należy złożyć wraz 
z ofertą w miejscu składania ofert w osobnej kopercie.

V. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować cały okres związania ofertą, 
wskazany w rozdz. IX SIWZ. Przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwe tylko 
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium.

VI. Treść gwarancji / poręczenia musi spełniać wymogi określone we właściwych przepisach.
VII. Zobowiązanie gwaranta / poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
VIII. Oferta Wykonawcy, który wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie wniesie wadium, 

zostanie odrzucona.
IX. Zasady zwrotu wadium, jego ponownego wniesienia oraz jego zatrzymania określa art. 46 

ustawy Pzp.
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ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
I. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
II. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
I. 1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na formularzu ofertowym, którego wzór

stanowi załącznik nr 2 do SIWZ bądź w innej formie, jednak treść formularza oferty musi 
odpowiadać treści zawartej w jego wzorze.

2. Wraz z ofertą Wykonawca składa dokument potwierdzający wniesienie wadium.
II. Do formularza oferty Wykonawca załącza:

1. oryginał pełnomocnictwa lub inny dokument określający zakres umocowania do 
reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, kiedy Wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik

2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu - załącznik 4.1 do SIWZ

III. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę.
IV. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
V. Wszelkie opusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę.
VI. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
VII. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu techniki 

pisarskiej pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis 
itp.).

VIII. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe 
zdekompletowanie.

IX. Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w 
załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania 
oferty.

X. Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron 
rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

XI. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia.

XII. Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 
podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.

XIII. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo w formie oryginału, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi 
być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba, że 
pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.

XIV. Wykonawca, nie później niż przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec w 
swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część 
oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę 
przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: 
„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ". Wykonawca w takim wypadku 
zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, czyli 
że zastrzeżone informacje spełniają równocześnie trzy warunki:
1. mają charakter techniczny lub technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość 

gospodarczą,
2. nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
3. podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.
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XV. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona 
za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego 
przedstawiciela wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.

XVI. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę.
XVII. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym 

przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.
XVIII. Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwa przedmiotu zamówienia oraz nazwa 

wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć) oraz dopiskiem „Oferta 
przetargowa. Nie otwierać przed publicznym otwarciem ofert".

XIX. Oferty składane pocztą powinny być zapakowane w dodatkową kopertę tak, aby jej
rozpakowanie w kancelarii ogólnej nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. 
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed 
terminem składania ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
I. Miejscem składania ofert jest siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. 

Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82,01-824 Warszawa, pokój nr 4 Kancelaria.
II. Terminem składania ofert jest dzień 10.09.2020 r. godzina 10:00.
III. Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st.

Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa, pokój nr 18.
IV. Terminem otwarcia ofert jest dzień 10.09.2020 r. godzina 10:15.

ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
I. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

całkowitej ceny ofertowej brutto (z podatkiem VAT) za kompleksową realizację przedmiotu 
zamówienia.

II. Cena ofertowa będzie zawierała cenę wykonania dokumentacji projektowej oraz cenę 
wykonania robót budowlanych.

III. Cena ofertowa winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze oraz wszelkie koszty poniesione 
w celu należytego wykonania zamówienia w wymaganym terminie zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, włączając w to m. in. koszty bezpośrednie, koszty ogólne, koszty wynagrodzenia 
pracowników, kalkulowany zysk oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem zamówienia, 
odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wynikającymi z charakteru 
zamówienia, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania niniejszego 
zamówienia.

IV. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową w rozumieniu Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny 
(t.j. Dz. U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.), obowiązuje w ciągu całego okresu realizacji zamówienia, 
nie podlega waloryzacji i nie podlega zmianie nawet wówczas, gdy w trakcie realizacji umowy 
okaże się, iż cena została nieprawidłowo określona przez Wykonawcę w postępowaniu 
przetargowym w oparciu o udostępnioną dokumentację przetargową (załączone przedmiary 
robót mają wyłącznie charakter pomocniczy).

V. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wyjaśnień w przypadku złożenia oferty z rażąco 
niską ceną zgodnie z zapisami art. 90 ust. la  pkt 2 ustawy Pzp.

VI. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem 
wykonywania zamówienia w celu osiągnięcia możliwości dokładnej wyceny kosztów realizacji 
zamówienia.

VII. Cena powinna być podana w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
I. Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert niepodlegających odrzuceniu przypisując 

im odpowiednio wagi procentowe:
1. cena ofertowa brutto realizacji całości przedmiotu zamówienia - waga kryterium 60 %
2. okres gwarancji - waga kryterium 20 %
3. doświadczenie Kierownika budowy - waga kryterium 20 % 

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach. 
Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.

II. W kryterium „CENA OFERTY" (C) maksymalną liczbę punktów (60 pkt) otrzyma oferta z najniższą 
ceną brutto realizacji całości przedmiotu zamówienia, pozostałe proporcjonalnie mniej, zgodnie 
ze wzorem:

C  min
c=   x 60 pkt c  '  punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę

C b Cmin “ najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert
Cb - cena ofertowa brutto oferty badanej

III. W kryterium „OKRES GWARANCJI" (G) liczba punktów (maksymalnie 20 pkt.) zostanie wyliczona 
na podstawie oświadczonego przez Wykonawcę, wskazanego w pkt. 7 formularza ofertowego, 
okresu gwarancji. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże okresu gwarancji, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji w minimalnym okresie 
wymaganym przez Zamawiającego (24 miesiące).

Punkty w kryterium „OKRES GWARANCJI" zostaną przyznane wg następującej punktacji:

- okres gwarancji 25 -  36 miesięcy - 5 pkt
- okres gwarancji 37 -  48 miesięcy -10 pkt
- okres gwarancji 49 -  59 miesięcy -15 pkt
- okres gwarancji 60 miesięcy i więcej - 20 pkt

IV. Kryterium „DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY" (D) liczba punktów (maksymalnie 20 pkt.) 
rozpatrywane będzie na podstawie informacji dotyczących posiadanego doświadczenia osoby 
wskazanej do realizacji przedmiotu zamówienia na stanowisku Kierownika budowy, podanych w 
pkt 9 Formularza ofertowego. Jeśli osoba wskazana do pełnienia funkcji Kierownika budowy, 
posiadająca wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, posiada dodatkowo doświadczenie zawodowe, w okresie ostatnich 5 
lat przed terminem składania ofert, w postaci:

- pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na jednej 
budowie w zakresie remontu dachu -  Wykonawca otrzyma 10 pkt

- pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na dwóch 
budowach w zakresie remontu dachu -  Wykonawca otrzyma 20 pkt

Jeśli Wykonawca w Formularzu ofertowym nie poda imienia i nazwiska osoby kierownika 
budowy lub liczby robót budowlanych, na których osoba pełniła funkcję kierownika budowy, 
Zamawiający przyzna Wykonawcy w przedmiotowym kryterium 0 pkt.

V. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
VI. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i 

otrzyma najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert (C + G + D).
VII. Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na 

to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,



OPS IX.252.1.2020

Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w 
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

VIII. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
I. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu podpisania umowy.
II. Umowa zostanie zawarta na warunkach podanych we wzorze umowy stanowiącym integralną 

część SIWZ (załącznik nr 3) oraz w ofercie Wykonawcy.
III. Niepodpisanie przez Wykonawcę umowy w wyznaczonym terminie będzie uznane przez 

Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy.
IV. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, wówczas Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

V. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, który zamierza powierzyć realizację części 
przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga 
przedstawienia przez Wykonawcę danych podwykonawców. Wykonawca powinien 
poinformować Zamawiającego o wszelkich zmianach danych podwykonawców, a także 
przekazać informację na temat nowych podwykonawców, którym powierzy realizację części 
zamówienia w terminie późniejszym.

VI. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do przekazania przed 
podpisaniem umowy następujących dokumentów:
1. Dokument o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej Wykonawcy (NIP);
2. Dokument o nadaniu numeru REGON Wykonawcy;
3. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót. 

Wartość kosztorysu musi być zgodna z ceną ofertową. Kosztorys będzie miał charakter 
informacyjny i nie będzie stanowił podstawy do wzajemnych rozliczeń;

4. Oświadczenie dot. podatku VAT -  załącznik nr 6;
5. Aktualny wykaz osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia -  załącznik nr

4.4

ROZDZIAŁ XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie dotyczy.

ROZDZIAŁ XVI. INFORMAGA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA PRZEZ WYKONAWCĘ ZALICZEK 
NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

13
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ROZDZIAŁ XVII. 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
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy stanowią 
załącznik nr 3 do SIWZ.

ROZDZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w okolicznościach i na zasadach określonych 
w dziale VI ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XIX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ XX. OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ LICZBY WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 
ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ
Nie dotyczy.

ROZDZIAŁ XXI. INFORMAGA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 
67 UST. 1 PKT 6 I 7, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu 
podobnych robót budowlanych w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XXII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ XXIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Adres e-mail: przetarg@opsbielanv.waw.pl

ROZDZIAŁ XXIV. INFORMAGA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 
ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych 
polskich.

ROZDZIAŁ XXV. INFORMAGA DOTYCZĄCA AUKGI ELEKTRONICZNEJ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
PRZEWIDUJE AUKGĘ ELEKTRONICZNĄ
Nie dotyczy.

mailto:przetarg@opsbielanv.waw.pl
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ROZDZIAŁ XXVI. INFORMACJA O WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT
Nie dotyczy.

ROZDZIAŁ XXV. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZAGĄ ZAMÓWIENIA, 
0  KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 2 ORAZ W ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 2 oraz art. 29 ust. 4 ustawy 
Pzp.

ROZDZIAŁ XXVIII. DOPUSZCZALNOŚĆ POWIERZENIA CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 
PODWYKONAWCOM ORAZ ŻĄDANIE WSKAZANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE 
POWIERZONE ZOSTANIE PODWYKONAWCOM
Zamawiający nie przewiduje postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy Pzp
1 dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom wykonania części przedmiotu zamówienia. W 
takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy -  pkt 8 Formularza oferty.

ROZDZIAŁ XXIX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
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. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1.1 administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę jest Ośrodek Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 
80/82, tel. 22 56 89 100;

1.2 kontakt do Inspektora Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany 
m. st. Warszawy - iod@opsbielany.waw.pl;

1.3 dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 39 i nast. ustawy Pzp;

1.4 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy dotyczące 
dostępu do informacji publicznej, a także inne podmioty, z którymi Administrator zawarł 
stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli dostęp do danych 
Wykonawcy jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im zadań;

1.5 dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
przedmiotowego zamówienia, a po tym czasie przez okres wymagany do archiwizacji tego 
typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego 
obowiązującego u Zamawiającego;

1.6 obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy 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;

1.7 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do zapisów art. 22 RODO; .

1.8 Wykonawca posiada:
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1.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
1.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników);

1.8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO (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);

1.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza 
przepisy RODO;

1.9 Wykonawcy nie przysługuje:
1.9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.9.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia obowiązku informacyjnego 
wynikającego z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca 
pozyskał i przekaże Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu.

ROZDZIAŁ XXX. ZAŁĄCZNIKI
1.1 Program Funkcjonalno -  Użytkowy.
1.2 Ocena stanu technicznego
1.3 Przedmiar robót
2. Wzór formularza ofertowego.
3. Istotne postanowienia umowy.
4.1 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu.
4.2 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
4.3 Wykaz wykonanych robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku wiedzy 

i doświadczenia
4.4 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
5. Wzór zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 

potrzeby wykonania zamówienia.
6. Oświadczenie dot. podatku VAT

p . o .  Z a s t ę  
OŚRODKA ? '  
DZIELN ię



Załącznik nr 2

j  dnia   r.

Pieczęć Wykonawcy(ów)
Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 
ul. Przybyszewskiego 80/82 
01-824 Warszawa

FORMULARZ OFERTY
1. Ja,

Imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy

Pełna nazwa

REGON

NIP

Adres

Telefon
faks

E-mail:

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

[....] TAK [....] NIE

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), którego przedmiotem 
jest Remont dachu budynku przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w Warszawie w systemie ZAPROJEKTUJ I BUDUJ 
oświadczam, że oferuję spełnienie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową ryczałtową brutto realizacji całości
przedmiotu zamówienia .......................  zł (słownie złotych:  ),
w tym:

• za wykonanie dokumentacji projektowej .....................................  zł brutto (słownie złotych:
 ),

• za realizację robót budowlanych .............................  zł brutto (słownie złotych:
 )•

2. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie oraz specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczam, że w cenie ofertowej brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 
i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

4. Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z warunkami umowy i nie wnoszę 
w stosunku do nich żadnych uwag. W przypadku wyboru mojej oferty podpiszę umowę na warunkach
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nie mniej korzystnych dla Zamawiającego w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego 
nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.

5. Oświadczam, że jestem związany ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Zostałem poinformowany, że mogę zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, przed upływem terminu składania 

ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one 
udostępnione innym uczestnikom postępowania.

7. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres ...................  miesięcy od daty
ostatecznego odbioru robót.

8. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję własnymi siłami */ z pomocą podwykonawców w 
zakresie *:

9. Oświadczam, iż funkcję kierownika budowy pełnić będzie .................................................................. ..
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w
zakresie remontu dachu poparte liczbą  ukończonych i odebranych robót budowlanych.
Oświadczam, że na wezwanie Zamawiającego zobowiązuję się przedstawić dokumenty potwierdzające 
posiadane uprawnienia oraz wykazane doświadczenie wskazanej osoby.

10. 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.

11. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego 
dokumentu):

Lp. Nazwa dokumentu Nr strony w 
ofercie

Ofertę złożono n a ...............kolejno ponumerowanych stronach.

*Niepotrzebne skreślić
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Istotne postanowienia umowy 

Umowa

zawarta dnia................... roku w Warszawie, pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 
525-22-48-481, reprezentowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w osobie .................., na
podstawie , zwanym dalej Zamawiającym

.................................................................zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez:

w związku z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. Remont dachu budynku 
przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w Warszawie w systemie „ZAPROJEKTUJ I BUDUJ" zgodnie 
z założeniami programu funkcjonalno -  użytkowego opracowanego przez Zakład Remontowo 
Budowlany Piotr Owczarczyk stanowiącego załącznik nr 1.1 do SIWZ.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1 opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu budynku wpisanego do ewidencji 

zabytków, wraz z dokonaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę, uwzględniającej:
2.1.1 aktualny stan więźby dachowej i zastosowanie środka biobójczego przeciw owadom 
oraz środka ognioochronnego,
2.1.2 wzmocnienia murów komina ponad dachem oraz wymianę czapy kominowej 
z wykonaniem lekkiego zadaszenia wylotów z kratkami przewiewowymi,
2.1.3 wymianę wszystkich obróbek blacharskich gzymsów, komina, wyłazu dachowego 
i stolarki okiennej,
2.1.4 wymianę pokrycia dachowego wraz z warstwą izolacyjną i ołaceniem,
2.1.5 wymianę stolarki okiennej i wyłazu dachowego z zachowaniem obecnych lokalizacji,
2.1.6 obowiązujące przepisy w zakresie izolacji termicznej przegród budowlanych w dachu.

2.2 wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu wraz z kominem, obróbek 
blacharskich oraz wymianą stolarki okiennej na podstawie dokumentacji 
z ust. 2 pkt 2.1, przy braku sprzeciwu organu administracyjnego.

3. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 2 pkt 2.2 prowadzone będą na obiekcie czynnym.

§2
Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania 
przedmiotu umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z największą 
starannością, rzetelnie i terminowo, zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym i



przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej określonymi odrębnymi przepisami prawa.

2. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy będzie wykorzystywał 
jedynie materiały, utwory, dane, informacje oraz programy komputerowe zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszające dóbr osobistych, 
majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych 
lub wzorów użytkowych lub innych praw własności przemysłowej, a także danych osobowych 
i wizerunku osób trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia wyłączną odpowiedzialność 
względem osób, których prawa zostały naruszone ponosi Wykonawca.

3. Przekazana dokumentacja będzie kompletna z punktu widzenia celu, dla którego ma służyć 
oraz zgodna z przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz Prawo zamówień publicznych 
i aktami wykonawczymi.

4. Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości, kompletności i spójności opisu 
robót zawartego w umowie oraz w Programie Funkcjonalno -  Użytkowym, a także akceptuje 
termin wykonania umowy.

5. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o 
ochronie danych osobowych.

6. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ....................................  na zasoby którego w
zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania 
spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie 
realizował przedmiot umowy w zakresie.......................................................................

§3
Termin realizacji

1. Termin realizacji umowy ustala się na okres 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania protokołu odbioru 

ostatecznego.
3. Wykonawca co najmniej 7 dni przed upływem terminu realizacji zawiadomi Zamawiającego o 

gotowości do odbioru i przekaże dokumenty określone w § 6 ust. 1 pkt. 1.17.

§ 4
Wynagrodzenie

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, które wyraża się kwotą
brutto .........................zł (słownie złotych:  ), zgodnie z ofertą Wykonawcy
stanowiącą załącznik n r  do Umowy.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 to niezmienne wynagrodzenie
obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do zgodnego z programem funkcjonalno- 
użytkowym, umową, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 
a także z przekazanymi Zamawiającemu opracowanymi przez Wykonawcę projektami 
budowlanymi i wykonawczymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

3. Wykonawca przy tak przyjętym wynagrodzeniu nie może żądać jego podwyższenia nawet w
przypadku, gdyby w podczas realizacji okazało się, że dla wykonania przedmiotu umowy i 
osiągnięcia celów w niej określonych konieczne są do wykonania roboty podstawowe, 
tymczasowe i prace towarzyszące, które nie wynikają wyraźnie z opisu robót i innych 
postanowień umownych.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, prac
projektowych, robocizny, materiałów i sprzętu, środków transportu technologicznego 
niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy, m.in. koszty utrzymania i likwidacji placu 
budowy, zużycia wody i energii elektrycznej, sporządzenia dokumentacji powykonawczej, 
zwałki na odpady z rozbiórki wraz z kosztami ich utylizacji, wynagrodzenia kierownictwa 
robót, nadzoru autorskiego a także koszty samych robót, które wynikają z wiedzy



technicznej oraz postanowień umowy w celu prawidłowego wykonania i przekazania 
przedmiotu umowy do eksploatacji.

Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje przeniesienie na Zamawiającego praw 
autorskich, o których mowa w § 13 umowy.

§5
Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.1 udostępnienie Wykonawcy terenu robót,
1.2 wprowadzenie Wykonawcy na teren robót,
1.3 zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
1.4 przystąpienie do odbioru końcowego w ciągu 2 dni od dnia złożenia pisemnego 

zawiadomienia o gotowości do odbioru,
1.5 zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.
Zamawiający nie zapewnia miejsca zwałki gruzu i materiałów z demontażu.

Zamawiający zapewnia dostęp oraz ponosi koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji 
robót.

§ 6
Obowiązki Wykonawcy

Organizacja robót należy do Wykonawcy, który przejmuje na siebie obowiązek (bez 
odrębnego wynagrodzenia);
1.1 przekazania Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy informacji ze 

wskazaniem osoby odpowiedzialnej za koordynację prac projektowych,
1.2 powierzenia obowiązków kierownika budowy osobie posiadającej uprawnienia 

budowlane,
1.3 przekazania Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy oświadczenia o 

objęciu funkcji kierownika budowy wraz z kopiami uprawnień i zaświadczenia o 
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz planu BIOZ,

1.4 opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu wykonania 
przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy,

1.5 opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej, o której mowa 
w § 1 ust. 2 pkt 2.1 umowy,

1.6 zorganizowania placu budowy,
1.7 przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie do dnia rozpoczęcia robót 

budowlanych projektu organizacji budowy z określonym etapowaniem,
1.8 rozpoczęcia robót nie później niż w terminie 10 dni od dnia przekazania terenu 

budowy,
1.9 prowadzenia robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót, zasadami 

sztuki budowlanej, przepisami bhp i ppoż., projektami i wiedzą techniczną oraz 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

1.10 koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców,
1.11 prowadzenia dokumentacji budowy,
1.12 ponoszenia, od chwili przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego, 

odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe z jego winy,
1.13 oznakowania i zabezpieczenia terenu robót,
1.14 natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnej awarii,
1.15 posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

realizacją przedmiotu umowy na czas realizacji przedmiotu umowy w wysokości nie 
mniejszej niż 500 000,00 zł,

1.16 uporządkowania miejsca robót i doprowadzenia go do stanu pierwotnego,



1.17 zgłoszenia Zamawiającemu w formie pisemnej gotowości do odbioru w terminie co 
najmniej 7 dni przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy wraz z 
następującymi dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowości wykonania robót 
zgłoszonych do odbioru:

1.17.1 dokumentacja podwykonawcza,
1.17.2 atesty na zastosowane materiały,
1.17.3 oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót,
1.17.4 oświadczenie o zastosowaniu wyrobów zgodnie z warunkami, o których mowa w 

§ 8 ust. 2 umowy,
1.17.5 udzielona na piśmie gwarancja na wykonane roboty budowlane na o kre s.....

miesięcy licząc od daty ostatecznego odbioru robót.

§7
Klauzula zatrudnieniowa

1. Wykonawca, przez cały okres realizacji niniejszej umowy, zobowiązuje się do zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę w wymiarze minimum % etatu osób wykonujących czynności w 
zakresie realizacji zamówienia, tj. w tym przypadku:
1.1 minimum jednej osoby na stanowisku dekarz
1.2 minimum jednego pracownika ogólnobudowlanego.
Wymieniony skład osobowy zespołu Wykonawcy należy traktować jako minimalne 
wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on w całości personelu niezbędnego 
do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. Wyżej wskazane osoby muszą być 
zatrudnione najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji robót, nieprzerwanie przez cały okres 
realizacji robót. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu do wglądu zawarte 
umowy o pracę wskazanych osób wraz z zakresem ich obowiązków.

2. W przypadku zmiany powyższych osób Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić pisemnie 
Zamawiającego w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana oraz przedstawić do 
wglądu umowę o pracę (z zakresem obowiązków) osoby aktualnie zatrudnionej.

3. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę warunku 
zatrudnienia. W ramach tych czynności Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy 
o przedstawienie dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób, o których mowa w ust. 
poprzednich, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie 
społeczne, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić je niezwłocznie Zamawiającemu. 
Uzyskanie zgody pracownika na udostępnianie danych osobowych Zamawiającemu spoczywa po 
stronie Wykonawcy.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
Zamawiający ma prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

§ 8
Materiały

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i fabrycznie 
nowych.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonymi odrębnymi przepisami 
prawa.

§9
Nadzór

1. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem realizacji przedmiotu umowy, wynikających z 
warunków niniejszej umowy wyznacza się osoby:



1.1 Ze strony Zamawiającego:
................................................................................inspektora nadzoru robot budowlanych
1.2 Ze strony Wykonawcy:
............................................ kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany w/w osób. Zmiana może nastąpić w wyniku 
pisemnego powiadomienia stron i nie stanowi zmiany warunków Umowy. W przypadku 
zmiany kierownika budowy Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do pisemnego 
powiadomienia o zmianie kopii uprawnień tego samego rodzaju i nie mniejszych niż te 
wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Brak wymaganych uprawnień przy 
powiadomieniu powoduje, że zmiana jest nieskuteczna. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do żądania przedstawienia do wglądu oryginałów uprawnień.

§ 10
Odbiór przedmiotu umowy

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będą:
1.1 roboty zanikające i ulegające zakryciu,
1.2 odbiór końcowy,
1.3 odbiór ostateczny.

2. Zamawiający celem potwierdzenia prawidłowego wykonania dokona odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia do odbioru przez 
Wykonawcę.

3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całości 
przedmiotu umowy.

4. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w terminie 2 dni od dnia 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może przerwać 
odbiór, do czasu usunięcia wad.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w protokole wad.

7. Stwierdzone wady lub usterki Wykonawca usunie niezwłocznie.
8. Protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze stanowi odbiór 

ostateczny przedmiotu umowy.
9. Odbiór końcowy bez wad stanowi jednocześnie odbiór ostateczny przedmiotu umowy.
10. Podstawę rozliczenia Wykonawcy z wykonania przedmiotu umowy stanowić będzie 

protokół odbioru ostatecznego robót.

§11
Rozliczenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy

1. Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch transzach:
1.1 po wykonaniu przedmiotu umowy w części wskazanej w § 1 ust. 2 pkt 2.1 w wysokości 
...zł (słownie złotych:...................................................................../100)
1.2 po wykonaniu przedmiotu umowy w części wskazanej w § 1 ust. 2 pkt 2.2 w wysokości 
...zł (słownie złotych:..................................................................... /100).

2. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, przy 
braku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

3. Odbiorcą i płatnikiem zobowiązań z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest Ośrodek 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 
Warszawa.



4. Nabywcą jest Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie przy PI. Bankowym 3/5, 
NIP: 525-22 -48-481.

5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 21 dni 
od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na konto 
Wykonawcy wskazane na fakturze.

6. Za datę zapłaty uznaje się dzień wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
8. Wykonawca oświadcza, że rachunek rozliczeniowy wskazany we wszystkich fakturach, które 

będą wystawione w jego imieniu w związku z realizacją przedmiotowej umowy, jest 
rachunkiem, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

9. Zamawiający oświadcza, iż płatności z tytułu faktur będą realizowane z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Za zapłatę w tym systemie uznaje się 
za dokonanie płatności w terminie wskazanym w ust. 5.

§12
Podwykonawcy

1. Strony Umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź z 
udziałem podwykonawców. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie powierzy 
Podwykonawcom wykonania części umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez 
Podwykonawców. Za działania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania 
własne.

3. Wykonawca, powierzając realizację robót Podwykonawcy, zobowiązany jest do 
dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 
Podwykonawcą.

§13 
Prawa autorskie

1. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia określonego w § 
4 ust. 1 Umowy przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich 
utworów, które powstaną w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym w 
szczególności: projektów, rysunków, planów, modeli, raportów, wyliczeń, kopii 
komputerowych i innych materiałów przygotowanych przez Wykonawcę w związku z 
realizacją umowy („Utwory"), z chwilą ich powstania i przekazania Zamawiającemu bez 
konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli przez strony, na co Wykonawca 
wyraża zgodę.

2. Przeniesione autorskie prawa majątkowe obejmują wszelkie pola eksploatacji 
wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, w szczególności utrwalenie, zwielokrotniania utworu rożnymi technikami, 
wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, oraz budowę i remont 
obiektów na podstawie projektów, marketing i promocję.

3. Wraz z przekazaniem utworów Zamawiający nabywa również własność egzemplarzy 
Utworów.

4. Wykonawca niniejszym przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust 1 wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego do Utworów w szczególności ich adaptacji lub przeróbek oraz zmiany 
Utworów.

5. Wykonawca udziela niniejszym nieodwołalnej zgody na wykonywanie przez osobę 
trzecią planów, projektów i innej dokumentacji, koniecznych do wykonania i 
wykorzystania nowych projektów lub ich zmian, które będą oparte lub zainspirowane na 
Utworach objętych przedmiotem umowy oraz na wykonanie oraz użycie powyższych 
Utworów, w zakresie dopuszczanym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy.

6. Wykonawca zapewnia, że Utwory w chwili przejścia na Zamawiającego praw autorskich 
nie będą obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. Wykonavy



zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z 
naruszeniem praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

7. Jeżeli osoby trzecie wystąpią wobec Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi 
naruszenia praw autorskich, Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego 
powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 
wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z takimi 
roszczeniami. Wykonawca może na własny koszt prowadzić niezbędne i korzystne 
działania w celu obrony przed powyższymi roszczeniami, jak również może, według 
swego uznania, wziąć czynny udział we wszelkich czynnościach związanych z 
ewentualnym kwestionowaniem praw autorskich, w szczególności w korespondencji, 
rozmowach, sporach przed sądem lub innymi organami państwowymi lub organami 
samorządu lokalnego.

8. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w każdej chwili potwierdzi na piśmie 
Zamawiającemu nabycie Utworów przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy.

9. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego i jego następców prawnych do 
niewykonywania Praw przysługujących mu z tytułu osobistych praw autorskich. W 
szczególności nie będzie wykonywał prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z 
utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu oraz prawa do integralności utworu.

§14 
Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy;
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w 

wysokości 2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po 
stronie Zamawiającego, w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 
ust. 1 umowy;

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy (nie 
wykonanie umowy, nienależyte wykonanie umowy) w wysokości 50 % wynagrodzenia 
brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy;

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
określonych w kodeksie cywilnym, przenoszącego wartość kar umownych do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezależna od siebie, a Zamawiający 
ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych,

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę.

5. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie 
wynagrodzenia.

§15
Odstąpienie i rozwiązanie umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.

2. Zamawiający niezależnie od uprawnienia określonego w ust. 1, zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od umowy w wypadkach:
1) jeśli zostanie ogłoszona upadłość albo likwidacja Wykonawcy lub wykreślenie z 

Centralnej ewidencji działalności gospodarczej,



2) w chwili wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w wypadkach:
1) jeśli wykonawca nie przystąpił do robót w ciągu 7 dni lub przerwał realizację na okres 

dłuższy niż 2 dni;
2) jeśli Wykonawca nie wypełnił obowiązków określonych w umowie.

4. Wykonawca po otrzymaniu oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu lub rozwiązaniu 
umowy zobowiązany jest do przerwania wykonywania robót oraz do zabezpieczenia 
robót dotychczas wykonanych.

5. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o 
odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół 
inwentaryzacyjny wykonanych robót na dzień otrzymania oświadczenia.

§16
Gwarancja i Rękojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu ....... miesięcy gwarancji i 24 miesiące rękojmi na
wykonane roboty. Warunki gwarancji stanowią załącznik nr ....... do umowy. Na
zastosowane materiały i urządzenia Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej 
gwarancji producenta na zasadach przez niego określonych.

2. Dokument gwarancji Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu ostatecznego odbioru 
przedmiotu umowy, przed rozliczeniem finansowym.

3. Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi na ogólnych zasadach wynikających z 
Kodeksu cywilnego.

4. Termin przekazania przedmiotu umowy protokołem ostatecznym jest datą rozpoczęcia 
okresu gwarancji i rękojmi, który to biegnie równolegle

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi na 
zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji, na podstawie protokołów ujawnienia 
usterek, usterki lub wady Wykonawca, usunie na własny koszt najpóźniej w terminie 14 
dni licząc od dnia otrzymania ich pisemnego zgłoszenia.

7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy w ciągu 
10 dniu od ich ujawnienia.

8. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
8.1 zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;
8.2 zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
8.3 ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;
8.4 likwidacji Wykonawcy lub zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez 

Wykonawcę;
8.5 zajęciu majątku Wykonawcy.

§17 
Zmiana umowy

1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności 
formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie 
umawiające się Strony.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
2.1 zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia (w tym podwykonawcy), 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a w 
związku z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust.l jest 
możliwa, pod warunkiem, iż proponowany inny podmiot (podwykonawca) lub



Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przy czym zmiany te 
nie powodują zmiany terminu realizacji umowy;

2.2 zmiana terminu realizacji w przypadku wystąpienia siły wyższej 
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy;
2.3 zmiana terminu realizacji, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z powodu 
opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1 nie powodują zmiany terminu realizacji
Umowy.

§18
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,

a w szczególności dane go identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia, 
nazwiska ewentualnie imienia, nazwiska i firmy -  jeżeli umowę zawiera
w ramach prowadzenia działalności gospodarczej), przedmiot umowy i wysokość 
wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429) (z ew. zastrzeżeniem ust. 2).

2. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie
będą podlegały informacje zawarte w§.../, załączniku nr... do niniejszej umowy
stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
inne posiadające wartość gospodarczą.

§19
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z zawarciem niniejszej umowy strony będą 
załatwiać w pierwszej kolejności między sobą polubownie.

2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez Strony porozumienia w drodze 
negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy 
- Kodeks cywilny, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych 
oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej 
informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga 
dokonania zmiany umowy.

5. W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych 
zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysłaną przez Zamawiającego, zgodnie z 
posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną.

§20
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.



Załącznik nr 4.1

O Ś W I A D C Z E N I E  
o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ja, niżej podpisany ___________________________________________________________

reprezentując Wykonawcę: ___________________________________________________

(nazwa i adres Wykonawcy) _________________________________________________________

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na remont dachu budynku 
przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w Warszawie w systemie ZAPROJEKTUJ I BUDUJ

O Ś W l A D C Z A M ,  że:

D brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, 
którego reprezentuję w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 -  23 oraz art. 
24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

D Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane przez 
Zamawiającego w rozdz. V ust. I SIWZ;

D w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez 
Zamawiającego w rozdz. V ust. I SIWZ Wykonawca, którego reprezentuję polega na zasobach 
następujących podmiotów:

(wskazać podmiot wraz z NIP i określić zakres dla wskazanego podmiotu) 

D  w stosunku do następującego podmiotu:

(wskazać podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca 
celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia;

D  w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie art................................. ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w
związku z okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca podjął następujące 
środki naprawcze:

(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)



Załącznik nr 4.2

O św iadczenie
o przynależności / braku przyn ależn o ści do grupy kapitałowej

Ja, niżej podpisany

reprezentując Wykonawcę:

(pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców)

w postępowaniu na remont dachu budynku przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w Warszawie w systemie 
ZAPROJEKTUJ I BUDUJ

O Ś W I A D C Z A M, że:

[ [ Wykonawca, którego reprezentuję nie należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych 

| j Wykonawca, którego reprezentuję należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w skład której wchodzą następujące 
podmioty:

1...........................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................
 3..................................................................................................................................................
 4..................................................................................................................................................
 5..................................................................................................................................................
 6........................................................................................................................................

| | Wraz z oświadczeniem przedstawiam w załączeniu dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Warszawa, (Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)



Załącznik nr 4.3

Wykaz wykonanych robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia

L.p.

Rodzaj robót budowlanych

Jeżeli zadanie obejmowało szerszy zakres robót, 
należy podać tylko te roboty, które są wymagane 

jako warunek udziału w postępowaniu 
wskazane w rozdz. V ust. 1 pkt. 2.3.1 SIWZ

Wartość brutto w złotych

Jeżeli zadanie obejmowało 
szerszy zakres robót, należy 
podać tylko wartość robót 
wskazanych w kolumnie 2 

niniejszej tabeli

Data (o d -d o ) 
i miejsce realizacji wskazanych robot

Nazwa Zamawiającego

1 2 3 4 5

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

(Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Zgodnie z treścią rozdz. VI ust. Vi pkt 3 niniejszy wykaz składa Wykonawca na wezwanie Zamawiającego.



Załącznik nr 4.4

Pieczęć Wykonawcy(ów)

Wykaz osób skierowanych c o realizacji zamówienia.

Lp. Imię i nazwisko
Zakres
wykonywanych
czynności

Posiadane uprawnienia / 
stanowisko

Podstawa
dysponowania

osobą

KIEROWNIK
BUDOWY

1 osoba wymagana na 
potwierdzenie spełnienia 
warunku wskazanego w rozdz. V 
ust. 1 pkt 2.3.2 SIWZ

Osoby wykonujące czynności w za 
realizacja zapisów art. 29 ust. 3a u

cresie realizacji zamówienia, zatrudnione na umowę o pracę -  
stawy Pzp

(Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Zgodnie z treścią rozdz. VI ust VI pkt 3 niniejszy wykaz składa Wykonawca na wezwanie 
Zamawiającego.



Załącznik nr 5

Zobowiązanie podmiotu 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Ja, niżej podpisany ___________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz: ____________________________________________________

(nazwa i adres podmiotu) _________________________________________________________

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na remont dachu budynku 
przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w Warszawie w systemie ZAPROJEKTUJ I BUDUJ

O Ś W IA  D C Z A M, że:

D zobowiązuję się do oddania wymienionych zasobów:

(wskazać jakich zasobów dotyczy zobowiązanie) 
do dyspozycji Wykonawcy:

(dane Wykonawcy)
w trakcie realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: Remont dachu budynku 
przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w Warszawie w systemie ZAPROJEKTUJ I BUDUJ

D udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie:

Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonaniu zamówienia:

Zakres mojego udziału przy wykonaniu zamówienia:

D  Jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek nieudostępnienie 
ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z ww. Wykonawcą. Moja 
odpowiedzialność wygasa, jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek 
okoliczności, za które nie ponoszę winy.

(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)



Załącznik nr 6

OŚW IADCZENIE

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

jest:*
□  czynnym;
□  zwolnionym;
□  nie jest

podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP):

, dnia

* wybrać właściwą opcję

(podpisy i pieczątki osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy)


