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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
„Dostawa i montaż zabudów loggi w budynku komunalnym

przy ul. Smolarnia 6 w Mławie dz. nr ew.10-831/14”

Część 1: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.
Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.
Definicje i skróty.
Tryb udzielenia zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia.
Termin realizacji zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu.
Przesłanki wykluczenia z postępowania.
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu
wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
9. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów,
na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcom.
10. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 23 Pzp).
11. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń
i dokumentów.
12. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ.
13. Opis sposobu przygotowania ofert.
14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
15. Wymagania dotyczące wadium.
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
17. Termin związania ofertą.
18. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.
19. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy.
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Część 2: OFERTA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD OFERTY.
Załącznik 2.1. Formularz oferty.
Część 3:

ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU/ WYKAZANIA BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
ORAZ POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI.

Załącznik 3.1. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp w odniesieniu
do przesłanek wykluczenia z postępowania;
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Załącznik 3.2. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp w odniesieniu
do spełniania warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik 3.3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;
Załącznik 3.4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art, 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
- UWAGA- Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Oświadczenie należy
złożyć w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie
informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert;
Część 4:

WZÓR UMOWY.

Część 5:

RYSUNKI POGLĄDOWE.

Część 6:

INFORMACJE RODO.

Część 1: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.
1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. 18 Stycznia 14
06-500 Mława
tel./fax: 23 654 32 54
strona internetowa: www.tbs-mlawa.pl
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7:00– 15:00,
Sposób komunikacji na adres poczty elektronicznej: sekretariat@mlawa.pl do:
- zadawania pytań, dotyczących niniejszego postępowania,
- przekazywanej korespondencji po otwarciu ofert,
Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert wraz z załącznikami
i oświadczeń, dotyczących niniejszego postępowania, w postaci elektronicznej.
2. Definicje i skróty.
Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:
a) Zamawiający Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego
Sp.
z
o.
06-500 Mława, ul. 18 Stycznia 14
b) Wykonawca
podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia
c) SIWZ
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
d) Ustawa Pzp
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

o.,

3. Tryb udzielenia zamówienia.
3.1. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10
ust. 1 i art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pzp (tekst jedn.: z 2019 r. poz. 1843
z późn. zm.) oraz niniejszej SIWZ.
3.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp
oraz aktów wykonawczych do ustawy Pzp.
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3.3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące
robót budowlanych.
4. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż zabudów loggi w ilości 27 szt. w
budynku komunalnym przy ul. Smolarnia 6 w Mławie. Zamówienie obejmuje również
wykonanie obróbki blacharskiej, okapu stanowiącego jednocześnie obróbkę loggi. Obróbka
z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016.
Zabudowa powinna spełniać następujące wymagania:
- wymiary szer. 5400 mm wysokość 2700 mm, ilość loggi 27 szt.. Schemat, podział oraz
sposób otwierania zabudowy został pokazany na szkicu poniżej:

Podane wymiary należy przyjąć jako przybliżone, Wykonawca powinien zwymiarować
materiał „z natury”. Część przesuwno- uchylna z mikrowentylacją,
- rama zabudowy wykonana z PCV w kolorze białym (obustronnie),
- okucia przesuwne i uchylne z blokadą antyprzeciągową,
- współczynnik U nie gorszy od 1,3 [(m2*K)] dla całej zabudowy.
- oszklenie 2-szybowe,
- klamka w kolorze białym,
- zabudowy wyposażone w nawiewniki w ilości 1 szt./1 zabudowę.
- obróbka blacharska (podokiennik) powinna być wykonana z jednego arkusza blachy,
zabrania się łączenia elementów blachy,
- w celu montażu wykorzystywane będą kotwy stalowe, natomiast w ramach obróbki
wykorzystywana będzie pianka montażowa poliuretanowa.
Zadanie obejmuje także poniesienie kosztów wynikających z:
- doprowadzenia terenu do stanu jak przed rozpoczęciem prac,
- kosztów wywozu oraz utylizacji ewentualnego gruzu,
- robót przygotowawczych (np. zabezpieczenia terenu robót, w tym ewentualnego
zabezpieczenia okien w budynku)
Istnieje możliwość dokonania oględzin bezpośrednio w budynku przy ul. Smolarnia 6. Termin
spotkania należy ustalić wcześniej telefonicznie +48 500 114 274 lub mailowo techniczny@tbsmlawa.pl
W budynku znajduje się 27 lokali mieszkalnych, które w trakcie trwania prac będą użytkowane.
4.1. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy związane
z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia na roboty budowlane, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane
w poprzednim pkt czynności będzie polegało na:
 Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika 2.1.
do SIWZ.
 Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót - Wykonawca
w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany
do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia
osób wykonujących powyższe czynności tj. oświadczenia osób wykonujących
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ww. czynności, potwierdzające że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie
oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności
może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy
stanowiącej załącznik do SIWZ.
Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego
w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu
i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych
w SIWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę,
oraz będzie przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS od umów o pracę
zatrudnionych osób.
Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą
do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji
zamówienia, trwało w całym okresie wykonywania zamówienia przedmiotu umowy.
Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z wydaniem Wykonawcy terenu
budowy do momentu otrzymania oświadczenia i wykazu osób, o którym mowa powyżej.
Wynikłe z tego powodu opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane
jako opóźnienie z winy Wykonawcy i nie będzie obciążało Zamawiającego.

4.2. Kody i nazwy stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
45421000-4- Roboty w zakresie stolarki budowlane
4.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6
i 7 Ustawy Pzp.
5. Termin realizacji zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: 15 września 2020 roku.
6. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
b) zdolności technicznej lub zawodowej, co oznacza, że:
 o uzyskanie zamówienia ubiegać się Wykonawcy którzy wykażą się doświadczeniem,
w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej
jedną robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł., co potwierdzą
pozytywnymi referencjami od poprzednich Zamawiających, że roboty te zostały
wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.)
5

 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia Wykonawca musi
posiadać aktualną na dzień składania ofert polisę, a w przypadku jej braku inny
dokument, potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej
7. Przesłanki wykluczenia z postępowania.
7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy
Pzp.
7.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1) Ustawy Pzp.
7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz
16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
7.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
8. Oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnienie
w postępowaniu oraz wykazujące brak podstaw wykluczenia

warunków

udziału

8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
 nie podlega wykluczeniu z postępowania,
 spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.2. Oświadczenia, o których mowa w ww. punkcie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w
formie pisemnej wraz z ofertą. Propozycje treści oświadczeń zostały zamieszczone w Części
3 SIWZ (załącznik 3.1. i 3.2. do SIWZ)W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp:
8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
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konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia
została zamieszczone w Części 3 SIWZ (Załącznik 3.4. do SIWZ).
8.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń
lub dokumentów.
8.5. UWAGA! Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny
ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty
w tym zakresie.
8.7. Po badaniu ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej
weryfikacji oświadczeń dotyczących spełniania warunków oraz braku podstaw
do wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26
ust. 2 Pzp składa następujące oświadczenia lub dokumenty:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w postepowaniu:
wykazu robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 tys. Złotych 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 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.
Propozycje treści oświadczeń o jakich mowa w pkt 8.7.1) zostaną przekazane tylko
Wykonawcy wzywanemu do ich złożenia. Na etapie ofertowania nie należy składać
przedmiotowych dokumentów.
Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania
wymagane postanowieniami pkt 9.2. niniejszej SIWZ (propozycja treści zobowiązania Załącznik 3.3).
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5
pkt 1 Pzp - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji.
8.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których
mowa w pkt 8.7.1) SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić
się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
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8.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.7.2) składa dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8.10. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.9. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8.12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 2020 r.
poz.346 z późn. zm.).
Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom:
9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Propozycja treści
oświadczenia została zamieszczona w Części 3 SIWZ (Załącznik 3.3. do SIWZ).
9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp.
9.4. UWAGA: Zgodnie ze treścią art. 22a ust. 4 Pzp - w odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
9.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego
zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 9.1.
SIWZ.
9.
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9.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny,
czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą
9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.2. SIWZ.
9.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać
w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz
o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.
10. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art.
23 Pzp):
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa
w art. 24 ust. 1 Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy
wykazują zgodnie z pkt 6.2. SIWZ.
10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa
w pkt. 8.3. SIWZ składa każdy z Wykonawców.
11. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń
i dokumentów:
1. Zamawiający dopuszcza komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami tylko
w formie pisemnej.
2. Komunikacja w zakresie:
 przekazania oferty wraz z załącznikami i oświadczeń w tym oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia i oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany
przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany
lub wycofania oferty. Zastrzeżona jest forma pisemna dla ww. dokumentów i odbywać się
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będzie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012r – Prawo pocztowe (Dz. U. 2017 poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, lub za
pośrednictwem posłańca,
 zadawania pytań do wyjaśnienia zagadnień związanych z niniejszym postępowaniem
przetargowym odbywać się będzie przy użyciu adresu e-mail: sekretariat@tbs-mlawa.pl,
przy czym należy w tytule wiadomości wskazać oznaczenie postępowania z rozdz. III,
 przekazywanej korespondencji po otwarciu ofert, odbywać się będzie przy użyciu
adresów e-mail (adres e-mail Zamawiającego: sekretariat@tbs-mlawa.pl, przy czym w
tytule należy wskazać jakiego postępowania dotyczy korespondencja) w formie skanów
oryginałów dokumentów, które równocześnie będą przekazane w oryginale za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r –
Prawo pocztowe (Dz. U. 2017 poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, lub za pośrednictwem
posłańca.
12. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ:
12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres Zamawiającego:
06-500 Mława ul. 18 Stycznia 14 oraz na adres poczty elektronicznej: sekretariat@tbsmlawa.pl.
12.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
12.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 12.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 12.2.
12.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.
12.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego
późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
12.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie
internetowej.
12.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
12.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany
w art. 38 ust. 4a Pzp.
12.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
13. Opis sposobu przygotowania ofert:
13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13.4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz "OFERTA" (Załącznik 2.1. do SIWZ).
10

Wraz z OFERTĄ powinny być złożone:
OŚWIADCZENIA wymagane postanowieniami pkt 8.1 SIWZ;
Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 9.2. SIWZ;
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
4) UWAGA: Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania
innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może
je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U. 2014 r, poz. 1114 oraz z 2016 r., poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz
ze złożeniem oferty.
13.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym
dokumencie,
właściwym
dla
danej
formy
organizacyjnej
Wykonawcy
albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
13.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści
oraz opisu kolumn i wierszy.
13.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
13.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
13.10. Zaleca się aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane.
Brak ponumerowania i parafowania nie skutkuje odrzuceniem oferty.
13.11. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym
razie nie będzie uwzględnione.
13.12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp, nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 Pzp.
13.5.
1)
2)
3)

13.13. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010
ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być
załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i
opatrzone napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać", z
zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
Uwaga: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie
składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający
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uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania
ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert.
13.14. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym
egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Oferta na: „Dostawę i montaż zabudów loggi w budynku komunalnym
przy ul. Smolarnia 6 w Mławie dz. nr ew.10-831/14". Nie otwierać przed dniem
29.05.2020 r. godz. 10:30.
13.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany
do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane
tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie
wyrazem: "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".
14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
14.1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę
punktów w kryteriach oceny ofert.
14.2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na Załączniku 2.1. do SIWZ.
W OFERCIE należy podać w szczególności:
1) Łączną cenę ryczałtową za realizacją zamówienia:
2) Oferowany okres gwarancji jakości (jest to element badany w ramach kryteriów
oceny ofert).
14.3. Skalkulowana przez wykonawcę cena ma charakter ryczałtowy w odniesieniu do całości
przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie elementy jakie są niezbędne
do realizacji umowy.
14.4. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające
wprost z dokumentacji niniejszego zamówienia publicznego, jak również w niej nie ujęte,
a które mogą być skalkulowane przez profesjonalny podmiot ubiegający się o realizację
przedmiotowego zamówienia. Koszty jakie m.in. winien uwzględnić w kalkulacji cenowej
wykonawca wymieniono w pkt. 4.
14.5. Cena całkowita powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez
Wykonawcę.
14.6. Cenę całkowitą należy podać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
14.7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN).
14.8. 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 tymi przepisami. UWAGA:
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
wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.
14.9. UWAGA: W celu właściwego oszacowania kosztów realizacji zamówienia wskazane
jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca osobiście dokonał wizji w terenie. W celu
zapoznania się z miejscem realizacji robót należy umówić się na spotkanie
z pracownikiem Zamawiającego Anną Gorzkowska tel. 500 114 274 e-mail:
techniczny@tbs-mlawa.pl.
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15. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
16.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 29.06.2020 r. do godziny 10.00 w siedzibie
firmy przy ul. 18 Stycznia 14, 06-500 Mława
16.2. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w wymagany sposób, Zamawiający
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.
16.3. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia 29.06.2020 r. o godzinie 10.30
w świetlicy znajdującej się na I piętrze w siedzibie Zamawiającego przy ul. 18 Stycznia 14.
16.4. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym
fakcie Wykonawcę oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
16.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje wskazane w art. 86 ust. 4 Pzp, jeżeli ich podanie przez Wykonawców
było wymagane.
16.6. Zamawiający przed otwarciem poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
16.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
17. Termin związania ofertą:
17.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
17.2. 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
terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
17.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
18. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia:
18.1. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria
podane w ogłoszeniu o niniejszym przetargu.
18.2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów
przyznanych przez każdego dokonującego oceny członka komisji przetargowej w oparciu o
kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt).
18.3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena– 80%
Kryterium jakościowe - Gwarancja- 20%
Ilości otrzymanych punktów dla poszczególnych ofert w kryterium Cena obliczana będzie
według wzoru:
PC1 = ( CON/CDO ) x 80%
w którym:
PC1 - ilość punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę
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CON - cena brutto oferty najtańszej
CDO – cena brutto danej oferty (ocenianej)
80 – waga kryterium (80%)
Ilości
otrzymanych
punktów
dla
poszczególnych
ofert
w
kryterium
GWARANCJA obliczana będzie według wzoru:
PC2:
3 lata rękojmi i gwarancji –
0 pkt.
4 lata rękojmi i gwarancji –
10 pkt.
5 lat gwarancji – 20 pkt.
Górna granica dla okresu gwarancji to 5 lat.
Sumaryczna punktacja : PC1+ PC2
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska sumarycznie największą liczbę
punktów.
19. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy:
19.1. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania
ofertą, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą
pod względem kryteriów oceny ofert. Pozostałe regulacje zawiera Część 4 SIWZ.
19.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Koszty związane z uczestnictwem
w postępowaniu.
20.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie w
jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
2) poręczeniach bankowych,
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) 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 2020 r. poz. 299)
20.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych
w art. 148 ust.2 ustawy Pzp.
20.3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej
niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić
do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej)
lub poręczenia.
20.4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie
i na warunkach określonych we Wzorze Umowy.
20.5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej
formie
niż
w
pieniądzu,
Zamawiający
zmienia
formę
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

14

20.6. Wypłata, o której mowa w pkt. 20.6. SIWZ, następuje nie później niż w ostatnim dniu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
20.7. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.
20.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
21.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w
Dziale VI Ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
21.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
21.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
21.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
21.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
21.6. Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 21.6.1. i 21.6.2. SIWZ wnosi się
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia;
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
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21.7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert.
21.8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
21.9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania regulowane są właściwymi
przepisami Działu VI Pzp.
21.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
21.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi.
Złożenie skargi
w placówce
pocztowej
operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz.
2188ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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Część 2: OFERTA WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD
OFERTY.
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Załącznik 2.1. do SIWZ

OFERTA
Pieczęć Wykonawcy

Nr tel. ___________________________
Nr faxu: _________________________
_______ (Oznaczenie zamawiającego) _________
e-mail: __________________________
__________________________________
NIP: ____________________________
__________________________________
Nr rachunku: _____________________
_________________________________

NAWIĄZUJĄC DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
„Dostawę i montaż zabudów loggi w budynku komunalnym przy ul. Smolarnia 6
w Mławie dz. nr ew.10-831/14”
Oferuję wykonanie zamówienia objętego postępowaniem – zgodnie z warunkami
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za:
cena ryczałtowa netto……………………………………………………………….. złotych
podatek VAT ………..……%
podatek VAT…………………………………………………………złotych
cena
ryczałtowa
brutto………………..……………………………………………………….. złotych
(słownie: .....................................................................................................................................)
Na wykonane roboty budowlane udzielamy …………….. (słownie: ……………………….
…………………………..) miesięcznej gwarancją jakości.
Oświadczam, że:
1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia: 20 lipca 2020
roku.
2. Termin płatności wynosi: 14 dni.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc, od upływu terminu
składania ofert.
5. Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się
za związanych określonymi niej postanowieniami i zasadami postępowania.
6. Uważam się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres
30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Części 1 SIWZ pkt 3.9
do realizacji zamówienia przy czynnościach określonych w SIWZ zaangażuję osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1976 r. - Kodeks pracy.
8. zgodnie z
wymaganiami
wskazanymi
w Części
1 SIWZ pkt
3.9
do realizacji zamówienia przy czynnościach określonych w SIWZ zaangażuję osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1976 r. - Kodeks pracy.
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9. OŚWIADCZAM, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący:
______________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

10. zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
11. informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od _____ do _____ stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co
wykazaliśmy w załączniku nr _________ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one
udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączamy stosowne wyjaśnienia
wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. wybór oferty nie będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku
VAT.
12. 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.
13. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie*/przy udziale podwykonawców
w następującym zakresie *:
_____________________________________________________________________________________________________________
(zakres powierzonych robót/ firma Podwykonawcy )

__________________________________________________________________________________
(zakres powierzonych robót/ firma Podwykonawcy )

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy
kierować na adres:
_____________________________________________________________________________________________________________

13. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty są:
1)

_________________________

2)

_________________________

3)

_________________________

4)

_________________________

.................................., dnia ....................................

..............................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

.................................., dnia ....................................

...............................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
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Część 3: ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU/ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA ORAZ POZOSTAŁE
ZAŁĄCZNIKI.
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Załącznik 3.1. do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp o braku podstaw do
wykluczenia z udziału w postępowaniu
Pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
"

Dostawę i montaż zabudów loggi w budynku komunalnym przy ul. Smolarnia 6

w Mławie dz. nr ew.10-831/14"
prowadzonym przez: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 Pzp

2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp

.................................., dnia ....................................

..............................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

3.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
................................... P.z.p1. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:
____________________________________________________________________________

1

Wypełnić tylko wówczas, gdy w stosunku do wykonawcy występują takie podstawy. W przeciwnym przypadku pozostawić
nie wypełnione lub przekreślić.
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

.................................., dnia ....................................

..............................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 2:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w
niniejszym postępowaniu, tj.: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.................................., dnia ....................................

..............................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

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.

.................................., dnia ....................................

..............................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

2

Wypełnić tylko wówczas, gdy wykonawca korzysta z takich zasobów. W przeciwnym przypadku pozostawić niewypełnione lub
przekreślić.
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Załącznik 3.2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu
Pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
"_______________________________________________________________________________"
nr postępowania: _____________________________
prowadzonym przez: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Części 1 pkt 6
SIWZ.

.................................., dnia ....................................

..............................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 3:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w Części 1 pkt 6 __________4 SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
_________________________________________________________________________________

3
4

Tylko jeśli dotyczy danego wykonawcy. W przeciwnym przypadku pozostawić niewypełnione lub przekreślić.
Wypełnia wykonawca, wskazując w ten sposób w którym zakresie posługuje się potencjałem podmiotu trzeciego.
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_________________________________________________________________________________
w następującym zakresie:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

.................................., dnia ....................................

..............................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

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.

.................................., dnia ....................................

..............................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
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Załącznik 3.3 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia5
Pieczęć Wykonawcy

W imieniu:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:
"________________________________________________________________________________"
Równocześnie oświadczam:
1)

udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie6: ____________________
_________________________________________________________________________

5

Zamiast niniejszego Załącznika można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: • zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w
art. 22a ust. 2 Pzp, • dokumenty określające:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
4) czy podmiot , na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub usługi , których wskazane zdolności
dotyczą
6
Należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby.
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_________________________________________________________________________
2)

sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: ________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3)

zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4)

będę realizował nw roboty budowlane , których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące
się do warunków udziału, na których polega Wykonawca : __________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

.................................., dnia ....................................

..........................................................................
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji
Podmiotu)
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Załącznik 3.4. do SIWZ

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
Pieczęć Wykonawcy

1.

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp

Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
2.
3.
.....

.................................., dnia ......................

.........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

.................................., dnia ......................

.........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

2.

Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy
PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr
50 poz. 331 z późn. zm.).

.................................., dnia ......................

.........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

.................................., dnia ......................

.........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
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Część 5:

RYSUNKI POGLĄDOWE.
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Część 4:

WZÓR UMOWY.
Wzór umowy

W dniu ................................... w Mławie pomiędzy:
Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. 18 Stycznia 14,
06-500 Mława, NIP 569-16-79-728
zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu
Andrzeja Więckowskiego
a
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
została zawarta umowa na zadanie pn.: „Dostawa i montaż zabudów loggi w budynku
komunalnym przy ul. Smolarnia 6 w Mławie dz. nr ew.10-831/14”, która jest konsekwencją
zamówienia publicznego, realizowanego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1843 ze zm.) oraz jest następstwem wyboru
przez Zamawiającego oferty złożonej w przetargu nieograniczonym, o następującej treści:
§1
Przedmiotem zamówienia, dotyczącym dostawy i montażu zabudów loggi w budynku
komunalnym przy ul. Smolarnia 6 w Mławie dz. nr ew.10-831 jest wykonanie m.in. robót
opisanych w części I SIWZ pkt 4:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż zabudów loggi w ilości 27 szt. w
budynku komunalnym przy ul. Smolarnia 6 w Mławie. Zamówienie obejmuje również
wykonanie obróbki blacharskiej, okapu stanowiącego jednocześnie obróbkę loggi. Obróbka
z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016.
Zabudowa powinna spełniać następujące wymagania:
- wymiary szer. 5400 mm wysokość 2700 mm, ilość loggi 27 szt.. Schemat, podział oraz
sposób otwierania zabudowy został pokazany na szkicu poniżej:

Podane wymiary należy przyjąć jako przybliżone, Wykonawca powinien zwymiarować
materiał „z natury”. Część przesuwno- uchylna z mikrowentylacją,
- rama zabudowy wykonana z PCV w kolorze białym (obustronnie),
- okucia przesuwne i uchylne z blokadą antyprzeciągową,
- współczynnik U nie gorszy od 1,3 [(m2*K)] dla całej zabudowy.
- oszklenie 2-szybowe,
- klamka w kolorze białym,
- zabudowy wyposażone w nawiewniki w ilości 1 szt./1 zabudowę.
- obróbka blacharska (podokiennik) powinna być wykonana z jednego arkusza blachy,
zabrania się łączenia elementów blachy,
- w celu montażu wykorzystywane będą kotwy stalowe, natomiast w ramach obróbki
wykorzystywana będzie pianka montażowa poliuretanowa.
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Zadanie obejmuje także poniesienie kosztów wynikających z:
- doprowadzenia terenu do stanu jak przed rozpoczęciem prac,
- kosztów wywozu oraz utylizacji ewentualnego gruzu,
- robót przygotowawczych (np. zabezpieczenia terenu robót, w tym ewentualnego
zabezpieczenia okien w budynku)
Istnieje możliwość dokonania oględzin bezpośrednio w budynku przy ul. Smolarnia 6. Termin
spotkania należy ustalić wcześniej telefonicznie +48 500 114 274 lub mailowo techniczny@tbsmlawa.pl
W budynku znajduje się 27 lokali mieszkalnych, które w trakcie trwania prac będą użytkowane.
§2
1. Termin wykonania robót ustala się następująco:
1) rozpoczęcie robót - po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy;
2) zawiadomienie o zakończeniu robót do dnia 31.07.2020r.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót w terminie do 5 dni od zawarcia
umowy,
2) dokonania odbiorów częściowych i odbioru końcowego lub tylko odbioru końcowego
wykonanych robót,
3) zapłaty za właściwie i rzetelnie wykonane roboty budowlane,
4) udostępnienia miejsca poboru energii elektrycznej niezbędnej do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przyjęcia frontu robót i rozpoczęcia robót w terminie,
2) zagospodarowania miejsca składowania oraz zapewnienie wody i energii w okresie realizacji
robót na własny koszt,
3) utrzymania porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,
4) przestrzegania obowiązujących przepisów BHP w trakcie wykonywania robót; oraz
prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót,
5) w związku z tym, że budynek jest użytkowany przez mieszkańców prowadzenia robót w
godzinach 7.00 do 18.00,
6) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
7) stosowanie materiałów i urządzeń, posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy,
10) uporządkowania terenu prowadzenia prac,
11) usunięcia na własny koszt naruszonej lub zerwanej infrastruktury, podczas wykonywanych
robót,
3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy dokonał oględzin terenu inwestycji
zapoznał się z warunkami wykonywania robót, projektami budowlanymi, wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami załączonymi
do dokumentacji przetargowej i uznaje, że wszystkie prace wyszczególnione w opisie
przedmiotu zamówienia pozwalają na wykonanie przedmiotu umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo
robót wykonywanych przez podwykonawców.
5. W przypadku gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy
Podwykonawców (na rachunek i ryzyko Wykonawcy), powinien powiadomić o tym fakcie
Zamawiającego oraz przedstawić Zamawiającemu przed przystąpieniem podwykonawców
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do realizacji robót, do pisemnej akceptacji projektów umów, których postanowienia nie mogą
być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.
6. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od pisemnego przekazania- przedstawienia
projektów umów z podwykonawcami dokona akceptacji umów lub zgłosi sprzeciw,
lub zastrzeżenia do ich treści. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu
umów z naniesionymi poprawkami w ciągu 2 dni roboczych do akceptacji. Nie przedstawienie
Zamawiającemu umów uwzględniających uwagi Zamawiającego poczytuje się za przyjęcie
przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń.
7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy
o podwykonawstwo kopię umowy, poświadczoną za zgodność z oryginałem.
8. Wykonawca, wraz ze złożeniem projektu umowy o podwykonawstwo, przedkłada
Zamawiającemu zestawienie kosztowe realizacji zamówienia, zawierające zbiorczą informację
o wynagrodzeniach dla podwykonawców i wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania samodzielnie lub za pośrednictwem
Podwykonawców, na rzecz Zamawiającego zamówienia, określonego w §1, pracownikami,
zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, zgodnie z Art. 22 §1 Kodeksu Pracy ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), w pełnym
wymiarze czasu pracy, wykonującymi prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatorów
sprzętu w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
12. Sposób kontroli Wykonawcy przez Zamawiającego i sankcje dla Wykonawcy, wynikające
z fałszywie przedłożonego oświadczenia, bądź oświadczeń Podwykonawców szczegółowo
reguluje § 14 niniejszej umowy.
§4
1. Wartość przedmiotu zamówienia stanowi wynagrodzenie ryczałtowe tj.:
cena ryczałtowa netto ………………………………………………………………….. złotych
podatek VAT …………%
podatek VAT…………………………………………………………złotych
cena ryczałtowa brutto………………..……………………………………………….. złotych
(słownie: ..........................................................................................................................................)
zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.
2. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy odbywać się będzie
na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej za wykonane roboty.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę
protokoł odbioru robót.
4. Fakturę końcową stanowiącą nie mniej niż 10% wartości brutto inwestycji należy wystawić
po spisaniu bezusterkowego końcowego protokółu odbioru.
5. Jeżeli konieczność wykonania robót wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest
następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez
Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności na podwykonawcę. Każda
z przedmiotowych cesji rozpatrywana będzie odrębnie.
7. Na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp Strony przewidują możliwość zmiany wysokości
wynagrodzenia wykonawcy w następujących warunkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
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- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 7 pkt.1 wykonawca składa pisemny
wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług.
9. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.
10. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 7 pkt.2 wykonawca składa pisemny
wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy,
w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną
kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie
te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku
z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające
z podwyższenia wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które nie są konieczne w celu
ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
11. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 7 pkt 3 wykonawca składa pisemny
wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia
umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 7 pkt 3, na kalkulację ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia,
które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w
ust. 7 pkt 3.
12. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 9, wyznacza datę
podpisania aneksu do umowy.
13. Zamiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 12.
14. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 7 pkt.3, na koszty wykonania
zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
zamawiającego.
§5
1.Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty
złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturze VAT.
3. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą
być przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania
faktur.
5. W przypadku wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy przez
Podwykonawców, o których mowa w § 3 ust. 5 umowy, zapłata należności za wykonane roboty
będzie następująca:
1) Wykonawca składając fakturę za roboty, które ujmują również zakres robót wykonywany
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przez Podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę
i Podwykonawcę w protokole stanu robót podpisanym Zamawiającego i Podwykonawcę,
2) Wykonawca, wraz ze złożoną fakturą przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię
przelewu dokonanego na konto Podwykonawcy za wykonany zakres robót oraz oświadczenia
podwykonawcy o dokonaniu rozliczenia z wykonawcą za wykonany zakres robót,
3) Termin dokonania zapłaty podwykonawcy ustala się na 14 dni od dnia odbioru robót,
4) Wszelkie zasady zawierania umów o podwykonawstwo, określone w umowie, dotyczą
tożsamo zawierania umów z dalszymi podwykonawcami.
§6
1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli
Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót lub ich wykonywaniem, a w szczególności:
1) nie przystąpił do realizacji robót w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,
2) zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres 7 dni,
3) tak dalece opóźnia się z wykonaniem robót (na co najmniej 7 dni przed terminem, określonym
w §2 ust. 1), iż nie jest prawdopodobne, że zdoła je ukończyć w ustalonym terminie.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwe
lub w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności stosuje materiały złej jakości, niezgodne ze
złożoną ofertą lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 w terminie
30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy ustalonego na podstawie zatwierdzonego protokołu
zaawansowania prac.
§7
1. Zabezpieczeniem gwarantującym wykonanie robót zgodnie z niniejszą umową oraz służącym
do pokrywania roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jest równowartość 5% całkowitej wartości
umownej brutto określonej w §4 ust. 1 tj. …………………… zł.
2. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości określonej w ust. 1
w formie …………………………………………………………………………..………………..
3. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
4. Zamawiający pozostawi 30 % zabezpieczenia z tytułu roszczeń z rękojmi za wady.
Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi
za wady na wniosek wykonawcy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
§8
1. Ustala się, że przedmiot umowy odebrany będzie na podstawie bezusterkowego protokołu
odbioru końcowego.
2. Ustala się, że Zamawiający na nie więcej niż 7 dni po dokonaniu zgłoszenia do odbioru
końcowego wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego.
3. Czynności odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokonują przedstawiciele
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Zamawiającego.
4. Wykonawca obowiązany jest być obecny przy odbiorach, o których mowa w ust. 1, osobiście
lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy
lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru i daje prawo Zamawiającemu podpisania
jednostronnego protokołu odbioru robót. Wykonawca traci w tym wypadku prawo do zgłoszenia
swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru i w pełni akceptuje ustalenia
dokonane w toku odbioru.
5. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji robót albo po ich zakończeniu odmówić przyjęcia
fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub ofertą.
Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca niezależnie od naliczenia kar umownych.
6. Jeżeli konieczność wykonania robót wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest
następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez
Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.
§9
Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty stanowiące
przedmiot umowy oraz na wbudowane materiały na okres ……..…… lat, licząc od daty
bezusterkowego odbioru końcowego. W przypadku gdy okres gwarancji udzielony przez
producenta jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje
gwarancja producenta.
§10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w §6 ust.1, 2
w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1,
2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia
brutto, określonego w § 4 ust. 1,
3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki wskazany w §2 pkt. 1 odrębnie dla
każdej z części,
4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości
i rękojmi za wady w wysokości 0,02% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego
w §4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,
5) za przerwę w realizacji robót trwającą dłużej niż 14 dni spowodowaną przyczyną zależną
od Wykonawcy w wysokości 0,02 % całości wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1
za każdy rozpoczęty dzień przerwy powyżej 14 dni.
6) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,02% całości wynagrodzenia brutto za każdy dzień
zwłoki względem danego podwykonawcy,
7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany w wysokości 5% całości wynagrodzenia brutto dotyczącego danego podwykonawcy,
8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5% całości wynagrodzenia brutto dotyczącej
danego podwykonawcy,
9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
5% całości wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1, dotyczącej danego podwykonawcy.
2. Zamawiający potrąci kary umowne określone w ust. 1 z bieżącego wynagrodzenia
Wykonawcy poprzez potrącenia z wystawianych faktur lub z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy wg własnego wyboru.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
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§11
1. Kary umowne, o których mowa w §10 ust. 1 ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają
się wymagalne:
1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.
§12
1. Jeżeli Wykonawca nie zakończy prac w terminie określonym w umowie lub w innym
uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiający obniży odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy o kwotę określoną w § 10 ust. 1 pkt. 3 przy rozliczeniu faktury końcowej.
2. Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych.
§13
1. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, osoby
trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawieniem szkody.
2. Stwierdzone w okresie gwarancji jakości (na podstawie protokółów ujawnienia wad
i usterek) usterki lub wady Wykonawca, usunie na własny koszt najpóźniej w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego licząc od daty otrzymania pisemnego ich zgłoszenia (kopii
protokołu ujawnienia usterek i wskazania terminu do ich usunięcia). Przez otrzymanie
zgłoszenia należy rozumieć wysłanie przez Zamawiającego e-mail’a z uzyskaniem
u Zamawiającego potwierdzenia prawidłowego nadania lub przesłania listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru.
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w żądanym terminie Zamawiający
po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci
z kwoty zabezpieczającej roszczenia na okres gwarancji jakości.
4. Jeżeli usunięcie wady przekracza wartość zabezpieczenia na okres gwarancji jakości,
Zamawiający może dochodzić niezabezpieczonej kwoty we właściwym miejscowo Sądzie
dla siedziby Zamawiającego.
§14
1. Zamawiający, w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, ma prawo dokonania kontroli
spełnienia zobowiązania Wykonawcy wskazanego w §3 ust. 11, żądając od Wykonawcy,
dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę (wraz z informacją o liczbie
odprowadzonych składek), które może być dostarczone w postaci zaświadczenia wystawionego
przez właściwy oddział ZUS.
2. Nie spełnienie żądania określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający nałoży
na Wykonawcę karę umowną w wysokości 5 000,00 zł.
3. Po nałożeniu kary umownej wymienionej w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
ma obowiązek w ciągu 3 dni roboczych przedłożyć Zamawiającemu dokumenty, o których
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. W razie nie dostarczenia dokumentów określonych w ust. 1 w terminie określonym w ust. 3
niniejszego paragrafu Zamawiający ma podstawy do powzięcia wątpliwości co do formy
zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawców. Zamawiający ma
obowiązek zwrócić się pisemnie do Państwowej Inspekcji Pracy, powiadamiając o tym fakcie
Wykonawcę lub Podwykonawców, o przeprowadzenie stosownej kontroli.
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§15
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy oraz zmian
dotyczących:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności:
- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub dokumentacji technicznej urządzeń;
b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
- konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego
konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;
c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące
niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy
- wystąpienie robót dodatkowych kolidujących i uniemożliwiających kontynuowanie robót
podstawowych;
- wystąpienie rażących błędów w dokumentacji uniemożliwiających kontynuowanie robót;
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt. 1) termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty;
2) Zmiany osobowe
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo
budowlane lub innych ustawach;
b) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których
wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące
się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ
3) Zmiany organizacji spełniania świadczenia
a) zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy
to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które
obciążałyby zamawiającego;
b) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji
umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku
informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy;
4) Płatności
a) zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy,
b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz
wykonawcy;.
5). Pozostałe zmiany
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczących realizacji projektu
c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
d) wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy
po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.
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6). Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu Art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych w szczególności:
a) ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego)
c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może
wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez
Wykonawcę.
§17
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. z
późn. zm.), przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.
3. Spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
właściwy rzeczowo, miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Część 6:

INFORMACJE RODO.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Zamawiający informuje, że
administratorem

Pani/Pana

SPOŁECZNEGO SP.

danych

osobowych

jest

TOWARZYSTWO

O. O. adres: ul. 18 STYCZNIA 14, 06-500 MŁAWA.

BUDOWNICTWA
Dane osobowe będą

przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu
do treści danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
ww. celów.
2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
SEKRETARIAT@TBS-MLAWA.PL

3.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarcie umowy.

4.

Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a
także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w
związku z realizacja usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania,
zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).

5.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

6.

Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

7.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO Zamawiający informuje, że:
a)

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia
wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

b)

przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia
danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

c)

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencja
niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy,

d)

administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
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