SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla
projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru
poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach”
(znak sprawy: nadzór inwestorski - 3 -2018)

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Dyrektor
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego z
siedzibą przy ul. Świerkowej 2, (05-805) Otrębusy, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod
numerem RIK/1/99 prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nad
wykonaniem robót budowlanych w Pałacu w ramach projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalnoedukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w
Otrębusach” (znak sprawy: Pałac - 3 -2018).
2. Zamówienie zostało opisane następującymi kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71.00.00.00-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71.24.70.00-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
71.24.80.00-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71.52.00.00-9 - Usługi nadzoru budowlanego
3. Zakres robót budowlanych, które mają zostać objęte usługą nadzoru inwestorskiego stanowi Załącznik
nr 9 do SIWZ
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.
zm.) Zamawiający w opisie przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji
zamówienia i wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia.
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy Podwykonawcom wraz z podaniem nazwy firm Podwykonawców (jeżeli dotyczy).
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zamówień ani podpisania Umowy
ramowej.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte przedmiotem zamówienia w okresie od
protokolarnego przekazania obiektu Wykonawcy robót budowlanych – do dnia końcowego odbioru robót
budowlanych, uzyskania pozwolenia na użytkowanie i kompleksowego rozliczenia zadania.
W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, tj. wykonywania robót budowlanych, Wykonawca
jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SIWZ oraz umowy w ramach
swojego wynagrodzenia do czasu ostatecznego zakończenia inwestycji.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.
2.
3.

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów;
sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
zdolności technicznej lub zawodowej.

6. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, o której
mowa w przepisie art. 24aa ust.1 ustawy. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa
ustawy w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca,
którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający, w stosunku do wszystkich ofert dokona
czynności wynikających z dyspozycji art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy. Natomiast w
stosunku do wstępnie wybranego Wykonawcy dokona analizy podmiotowej w zakresie
zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
6.1. Za spełniających warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w tym zakresie.
6.2. Za spełniających warunek posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w tym zakresie.
6.3. Za spełniających warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający uzna
Wykonawców, którzy wykażą, że:
6.3.1.

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie minimum dwa
odrębne zamówienia (Umowy) na usługi nadzoru budowlanego nad realizacją robót
budowlanych, w budynkach użyteczności publicznej, przy czym wartość każdej wykazanej
usługi nadzoru musi wynosić nie mniej niż 170 000,00 zł brutto (słownie: sto
siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w tym jedno zamówienie (umowa) na usługę
nadzoru inwestorskiego musi obejmować budynki wpisane do rejestru lub ewidencji
zabytków, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1446 ze zm., dalej: „ustawa o ochronie zabytków”)
Zakres nadzorowanych robót w ramach każdego z ww. zadań budowy lub przebudowy
obejmował: roboty budowlane i wykończeniowe, które były wykonane w budynku
użyteczności publicznej, tj. co najmniej:
- roboty budowlane konstrukcyjne w zakresie wykonania lub wzmocnienia fundamentów,
wykonania lub wzmocnienia więźby dachowej,
- roboty budowlane wykończeniowe,
- roboty elewacyjne,
- roboty instalacyjne (wymiana lub wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych,
elektrycznych, teletechnicznych),
- roboty budowlane w zakresie wykonania lub przebudowy przyłączy wodociągowych i
kanalizacyjnych,

Pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
Pojęcia wpisu budynku do rejestru lub ewidencji zabytków należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze
zm.).
6.3.2. dysponuje lub będzie dysponował nw. osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia:
a. Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych - co najmniej jedna osoba posiadająca:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez
ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016,
poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014
r. poz. 1278; ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ,
zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65),
- co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy lub
inspektora nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - doświadczenie w
realizacji minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku
użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) o kubaturze
co najmniej 1000 m3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień,
- doświadczenie w realizacji w robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza muzeum będącego
instytucją kultury bez przerwy przez co najmniej 12 miesięcy (doświadczenie Wykonawca
wykaże wskazując od: miesiąc, rok – do miesiąc rok; dopuszcza się sumowanie
doświadczenia z różnych okresów z różnych zadań, natomiast okres 12 miesięcy
doświadczenia musi być okresem kalendarzowym, nieprzerwanym; Wykonawca zobowiązany
jest podać nazwy konkretnych zadań);
b. Inspektor nadzoru robót sanitarnych - co najmniej jedna osoba posiadająca:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci
sanitarnych i instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278; ze zm.) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów
prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65),
- co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru w
specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- doświadczenie w realizacji minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót
budowlanych w budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz.
690 z późn. zm.) o kubaturze co najmniej 1000 m3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień;
c. Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej jedna osoba
posiadająca:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń o których mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290) oraz w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278; ze zm.) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65),
- posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub
inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych,
- posiadający doświadczenie w realizacji minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad
realizacją robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą
w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) o kubaturze co najmniej 1000 m3 każdy, w zakresie
wymaganych uprawnień;
d. Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych – co najmniej jedna osoba posiadająca: uprawnienia do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń o
których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290)
oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278; ze
zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65),
- co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru
w specjalności telekomunikacyjnej, nabyte przy kierowaniu robotami budowlanymi
związanymi z budynkiem/obiektem budowlanym, obejmujące swoim zakresem
telekomunikację przewodową wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.
Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Pb, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o
którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy Pb oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym
przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
Zgodnie z art. 12a ustawy Pb, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych.
Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która jest obywatelem państw

członkowskich Unii Europejskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami
odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju
obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub
określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w
ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera
budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do świadczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej w rozumieniu art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) w zawodzie odpowiednio architekta lub
inżyniera budownictwa - na zasadach określonych w przepisie art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2016.1725).
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ww. warunki mogą spełnić
łącznie.
6.4.

Za spełniających warunek określony w pkt 6.3 SIWZ Zamawiający uzna również wykonawców,
którzy polegać będą na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

7. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są do wykazania
braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt
12 - 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
8. DOKUMENTY ORAZ OŚWIADCZENIA WYMAGANE W POSTĘPOWANIU:

Razem z ofertą wykonawcy dostarczają:
8.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt
6 SIWZ na Załączniku nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu;
8.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt
6 SIWZ na Załączniku nr 3 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu;
8.3 Wykonawca, który powołuje się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów - w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o
tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.1 i 8.2;
8.4 Wykonawca, który polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów, zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, 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 wymaga dokumentów,
które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą (oznacza to podwykonawstwo).
8.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których
mowa w pkt 8.1 i 8.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia 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. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.6 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm (nazw) tych podwykonawców.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
8.7 Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni
terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 8.1., 8.2.
SIWZ.
8.8 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego jakie na wezwanie Zamawiającego ma
dostarczyć Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza:
8.8.1. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;
8.8.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się
kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do pełnionej funkcji.
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ;
8.8.3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.9.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.10. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia;
9. Pozostałe dokumenty
9.1. wypełniony „Formularz oferty” na załączniku nr 1 do SIWZ;
9.2. w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy; pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
9.3. Oświadczenia, o których mowa w pkt 8 SIWZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016r. dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale.
10. Dokumenty, o których mowa w pkt 8 SIWZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 9.3. SIWZ, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiot, na którego zdolnościach polega
Wykonawca albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
12.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

1. Zamawiający przewiduje trzy formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji tj. pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (emailem), z zastrzeżeniem ust.2.
fax. do korespondencji w sprawie zamówienia (022) 208 88 00,
e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: zp@mazowsze.waw.pl
2. Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest:
1) w myśl przepisu art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – dla złożenia oferty wraz z załącznikami,
2) w myśl § 14 ust. 1 Rozporządzenia oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są
w oryginale.
3. Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
5. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy,
Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie, o którym mowa w
art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.
6. Pytania należy kierować na adres wskazany w ust. 1 lub nr faksu/adres email wskazany w ust. 1.
13.

OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Beata Ratuska – w godz. 09:00 – 15:00 w dni robocze, fax. (022) 20 88 800, e-mail:
zp@mazowsze.waw.pl

14.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
15.1. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ.
15.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
15.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie większej ilości ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
15.4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
15.5. Oferta powinna być czytelna, napisana w języku polskim, na maszynie do pisania lub ręcznie
długopisem lub nieścieralnym atramentem, może mieć także postać wydruku komputerowego.
15.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.
15.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu,
gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości
co do jej zgodności z oryginałem.
15.8. Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a w Formularzu
oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych kartek składa się
oferta wraz z załącznikami.
15.9. Zaleca się, aby kartki oferty były trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte),
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 15.14.
15.10. Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane
lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
15.11. Do Formularza oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane
postanowieniami pkt 8 SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach
sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść , a także opis kolumn i wierszy
odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego.
15.12. Formularz oferty oraz załączniki muszą być wypełnione i podpisane przez Wykonawcę
lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
15.13. Wszystkie wymagane SIWZ dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii. Każda strona
dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z

ORYGINAŁEM” i podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
15.14. Informacje składane w trakcie postępowania, co do których wykonawca wykazał, że stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
oznaczając je klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ze
zm.). Informacje te winny być umieszczone w innej osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od
pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby
umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek
oferty). W szczególności, zgodnie z art. 8 ust. 3 zd. 2 ustawy Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
15.15. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
„Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego
ul. Świerkowa 2, 05 – 805 Otrębusy
Oferta na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót
budowlanych dla projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji
folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach”
(znak sprawy: nadzór inwestorski - 3 -2018)
Nie otwierać przed 14 marca 2018 r. godz. 11:15”
15.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty
lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone zamawiającemu na piśmie przed
upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być
opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio:
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek
zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
15.17. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15.18. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub złożenia oferty Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za skutki jakie mogą powstać w wyniku błędnego skierowania (np.
zaadresowania) przesyłki.
16 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
16.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Świerkowa 2, 05 – 805 Otrębusy, budynek
„Matecznik”, I p (Kancelaria). Oferty można składać wyłącznie w godzinach 8.15 - 16.00;
16.2. Termin składania ofert upływa dnia 14 marca 2018
terminie zostaną zwrócone niezwłocznie wykonawcom

r. o godz. 11:00 Oferty złożone po tym

16.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, tj.: 14 marca
2018 o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Świerkowa 2, 05 – 805 Otrębusy, budynek
„Matecznik”, I p. hol główny przy sekretariacie.
16.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
16.5. Podczas otwarcia Zamawiający poda informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy. Informacje te
zostaną odnotowane w protokole postępowania.
17 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
17.1 Wykonawca określi cenę w załączniku nr 1 do SIWZ “Formularz oferty” za całość przedmiotu
zamówienia opisanego w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający uzna cenę brutto podaną w

Formularzu oferty za prawidłową, bez względu na sposób jej obliczenia. Odpowiedzialność za
przyjęcie prawidłowej stawki podatku VAT ponosi wykonawca.
17.2 Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę brutto - zaoferowana cena musi być podana liczbą
oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
17.3 Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie
podlegała zmianom (waloryzacji).
17.4 Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie podatki (w tym VAT), opłaty i inne
pozostałe obciążenia związane z realizacją zamówienia.
17.5 Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku.
17.6 Podczas oceny oraz porównywania ofert złożonych w postępowaniu, Zamawiający będzie brał pod
uwagę cenę brutto podaną w Formularzu oferty.
18.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY
OFERT

18.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i
ich wagami:
18.1.1. Cena brutto– waga 60 pkt
Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następującego wzoru:
Najniższa oferowana cena brutto
Cb = ---------------------------------------------------- x 60
Cena oferty badanej
18.1.2. Doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – waga 40 pkt
Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:
40 pkt 1) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych
2) Inspektor nadzoru robót sanitarnych
3) Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych
4) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych
- co najmniej jedna osoba posiadająca dla każdej z powyższych branż posiadająca:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności odpowiednio dla każdej z
powyżej wymienionych branż, bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278; ze zm.) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65),
i

- co najmniej 10-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy
lub inspektora nadzoru budowlanego w specjalności odpowiednio dla każdej z powyżej
wymienionych branż,
i
- doświadczenie w realizacji minimum 5 usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót
budowlanych w budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75
poz. 690 z późn. zm.) o kubaturze co najmniej 1000 m3 każdy, w zakresie wymaganych
uprawnień, prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
lub ewidencji zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury przez co
najmniej 12 miesięcy (doświadczenie Wykonawca wykaże wskazując od: miesiąc, rok – do
miesiąc rok; dopuszcza się sumowanie doświadczenia z różnych okresów z różnych zadań,
natomiast okres 12 miesięcy doświadczenia musi być okresem kalendarzowym;
Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy konkretnych zadań);
UWAGA ! Wykonawca może wykazać te same czynności, które wykazał do spełnienia
warunku.
UWAGA ! Wykonawca może wskazać te same osoby, które wykazał do spełnienia warunku.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia czynności.
5 pkt 1) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych
2) Inspektor nadzoru robót sanitarnych
3) Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych
4) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych
- co najmniej jedna osoba posiadająca dla każdej z powyższych branż posiadająca:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności odpowiednio dla każdej z
powyżej wymienionych branż, bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278; ze zm.) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów
prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65),
i
- co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy lub
inspektora nadzoru budowlanego w specjalności odpowiednio dla każdej z powyżej
wymienionych branż,
i
- doświadczenie w realizacji minimum 5 usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót
budowlanych w budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75
poz. 690 z późn. zm.) o kubaturze co najmniej 1000 m3 każdy, w zakresie wymaganych

uprawnień, prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub
ewidencji zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury przez co najmniej 12
miesięcy (doświadczenie Wykonawca wykaże wskazując od: miesiąc, rok – do miesiąc rok;
dopuszcza się sumowanie doświadczenia z różnych okresów z różnych zadań, natomiast
okres 12 miesięcy doświadczenia musi być okresem kalendarzowym; Wykonawca
zobowiązany jest podać nazwy konkretnych zadań);
UWAGA ! Wykonawca może wykazać te same czynności, które wykazał do spełnienia
warunku.
UWAGA ! Wykonawca może wskazać te same osoby, które wykazał do spełnienia warunku.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia czynności.
0 pkt – przy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów w kryterium
oceny ofert
19.1. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał 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.
19.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą będą zobowiązani do przedłożenia oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę bądź upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy,
umowy regulującej współpracę tych wykonawców oraz dokumentu potwierdzającego wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
21.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W załączniku nr 4 do SIWZ.

22.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki ochrony prawnej, które przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy, są określone w Dziale VI ustawy Pzp.

23. WYMAGANIA W ZAKRESIE WADIUM
23.1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 8 900,00 zł (słownie: osiem tysięcy
dziewięćset złotych).
23.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach
(w zależności od wyboru Wykonawcy):
a) pieniądzu, wpłaconym na konto:

PZLPi T „Mazowsze” PKO Bank Polski, nr konta: 89 1020 1026 0000 1102 0234 6971
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręcznie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275).
23.3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej,
koniecznym jest, aby gwarancja obejmowała odpowiedzialność za wszystkie przypadki
powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 5 ustawy. Koniecznym
jest również, aby gwarancja obejmowała cały okres związania ofertą określony w SIWZ.
23.4 W przypadku, gdy gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie spełni któregokolwiek ze
wskazanych powyżej wymogów, zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania.
b)

24. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub kilku
następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy):
- pieniądzu, wpłaconym na konto:
PZLPi T „Mazowsze” PKO Bank Polski, nr konta: 89 1020 1026 0000 1102 0234 6971
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze
żądanie Zamawiającego. Zobowiązanie wynikające dla banku/ubezpieczyciela udzielającego takiej
gwarancji powinno uwzględniać zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 100% i
pozostaje dla niego wiążące przez cały okres wykonywania Umowy, przedłużony o okres 30 dni.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, podmiot udzielający gwarancji lub poręczenia oraz warunki gwarancji
lub poręczenia muszą być zaakceptowane przez zamawiającego.
Z treści dokumentu gwarancyjnego powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat
należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności.
Dokument wniesienia zabezpieczenia nie może zawierać żadnych dodatkowych wymagań od
Zamawiającego lub osób trzecich, w tym w zakresie składania jakichkolwiek dodatkowych
oświadczeń, dokumentów lub dokonywania czynności, np. żądania pośrednictwa banku
Zamawiającego lub innej tego typu instytucji czy poświadczania autentyczności podpisów.
Wykonawca może skorzystać z wzoru gwarancji należytego wykonania umowy, który stanowi
załącznik nr 9 do SIWZ.
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Nr 1:
Nr 2:
Nr 3:
Nr 4:
Nr 5:

Formularz Oferty
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Istotne postanowienia umowy
Opis przedmiotu zamówienia

Nr 6:
Nr 7:
Nr 8:
Nr 9:

Wykaz usług
Wykaz osób
Lista podmiotów
Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY
(pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla
projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez
odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach” (znak
sprawy: nadzór inwestorski - 3 -2018)
oświadczamy/wykonawcy występujący wspólnie: ………………………………. oświadczają,:
1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za:
cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): …………………………………………………..…………
(słownie: …………………………………………………………………………………………………..…….)
2. OŚWIADCZAMY, że Pan/ Pani ……………………………, będzie uczestniczyła w realizacji Umowy i
należycie wykonała (Informacje w celu przyznania punktów)
1) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych
2) Inspektor nadzoru robót sanitarnych
3) Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych
4) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych
- co najmniej jedna osoba w każdej z powyższych branż posiadająca:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności odpowiednio dla każdej z powyżej
wymienionych branż, bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278; ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z
ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65),
i
- co najmniej ………… -letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika
budowy lub inspektora nadzoru budowlanego w specjalności odpowiednio dla każdej z powyżej
wymienionych branż,
i
- doświadczenie w realizacji minimum ………. usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót
budowlanych w budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) o
kubaturze co najmniej 1000 m3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień, prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza

muzeum będącego instytucją kultury bez przerwy przez co najmniej 12 miesięcy (doświadczenie
Wykonawca wykaże wskazując od: miesiąc, rok – do miesiąc rok; dopuszcza się sumowanie
doświadczenia z różnych okresów z różnych zadań, natomiast okres 12 miesięcy doświadczenia
musi być okresem kalendarzowym nieprzerwanym; Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy
konkretnych zadań);
UWAGA ! Wykonawca może wykazać te same czynności, które wykazał do spełnienia warunku.
UWAGA ! Wykonawca może wskazać te same osoby, które wykazał do spełnienia warunku.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia czynności.

3.

8

OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego
zamówienia
jest
następujący:
………………………………………………………………………..
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę: spółki cywilne lub konsorcja)

4.
5.

OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do realizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 4
SIWZ.
OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi
w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

6.

UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres
30 dni od upływu terminu składania ofert.

7.

ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami*/ z udziałem Podwykonawcy (Podwykonawców)*:
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
/nazwa Podwykonawcy (Podwykonawców)/
* niepotrzebne skreślić

Udział prac Podwykonawców wyniesie ……… % wartości zamówienia objętego niniejszą Ofertą, przy
realizacji następującego zakresu: …………………………………………...…………..
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
*niepotrzebne skreślić

8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik
nr 4 SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w
tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
9. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (zgodnie
z: definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw
oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003)
TAK

NIE

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres:
............................................................................................................................................................
nr tel.: ........................................, fax.: ..................................., e-mail : ………………..………………

11. OFERTĘ niniejszą składamy na ................. kolejno ponumerowanych stronach.
12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1. ............................................................................................
2. ............................................................................................
3. ............................................................................................
4. ............................................................................................
5. ............................................................................................
6. ............................................................................................
7. ............................................................................................

................................ dn. ........................

..................................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

...........................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba wykonawcy)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług nadzoru
inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalnoedukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach”
(znak sprawy: nadzór inwestorski - 3 -2018), prowadzonego przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i
Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego z siedzibą przy ul. Świerkowej 2, 05-805 Otrębusy,
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. 6
SIWZ

.................... dn. ........................
(miejscowość)

............................................................................
1

podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

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

..……………………………………………………………………………………………………………….w
następującym zakresie:

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

........................................... dn. ........................
(miejscowość)

............................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

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.

........................................... dn. ........................
(miejscowość)

............................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

1
w przypadku wykonawców występujących wspólnie składa każdy z wykonawców, w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

...........................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług nadzoru
inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalnoedukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach”
(znak sprawy: nadzór inwestorski - -2018), prowadzonego przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i
Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego z siedzibą przy ul. Świerkowej 2, 05-805 Otrębusy,
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp.

........................................... dn. ........................
(miejscowość)

............................................................................
2
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).

2

w przypadku wykonawców występujących wspólnie składa każdy z wykonawców

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:

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

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

........................................... dn. ........................
(miejscowość)

............................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …….………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

........................................... dn. ........................
(miejscowość)

............................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

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.

........................................... dn. ........................
(miejscowość)

............................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
(Umowa Nr …......... / 2018)
zawarta w dniu ....................................... 2018 roku w Warszawie pomiędzy:
Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca "MAZOWSZE" im. T. Sygietyńskiego z siedzibą
w Karolinie, 05-805 Otrębusy, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego pod pozycją RIK/1/99, numer Regon: 000275458, numer
NIP: 534-00-03-046,
reprezentowanym przez
Jacka Bonieckiego – Dyrektora
Idę Czajkowską – p.o. głównego księgowego
zwanym dalej „ Zamawiającym”,
a
................................... z siedzibą w ....................................., przy ul. ......................, wpisanym do rejestru
przedsiębiorców, prowadzonego przez ................................................................................... pod numerem
KRS ...................., NIP: ..............., REGON ……….,
reprezentowaną przez …………….. ........................................................,
zwaną dalej “Wykonawcą”
razem zwanymi „Stronami”

Niniejsza umowa zawarta jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót
budowlanych dla projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru
poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach”, Szczegółowy zakres usług stanowiących
Przedmiot Umowy został opisany w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
§2
Miejsce, sposób i termin realizacji Umowy
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte przedmiotem zamówienia w okresie od
protokolarnego przekazania obiektu Wykonawcy robót budowlanych – do dnia końcowego odbioru robót
budowlanych, uzyskania pozwolenia na użytkowanie i kompleksowego rozliczenia zadania.
W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, tj. wykonywania robót budowlanych, Wykonawca
jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SIWZ oraz umowy w ramach
swojego wynagrodzenia do czasu ostatecznego zakończenia inwestycji.
Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest od maja 2018, zakończenie zgodnie ze złożoną Ofertą
Wykonawcy robót budowlanych.

§3
1.

Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania Umowy, w tym w okresie
rękojmi, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą
ubezpieczenia nie mniejszą niż łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy określona w § 6 ust 1
Umowy, dla jednej i wszystkich szkód. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania
ubezpieczenia ze wskazaną sumą ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy. Oryginał
dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy ubezpieczenia, Wykonawca przedstawi do
wglądu na każde żądanie Zamawiającego, natomiast kserokopia stanowi załącznik do Umowy. W
razie zawarcia umowy ubezpieczenia na okres krótszy, Wykonawca zobowiązany jest do jej
przedłużenia o brakujący okres i przekazania kopii nowej polisy Zamawiającemu na co najmniej 30
dni kalendarzowych przed pierwotnym terminem jej wygaśnięcia.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
należytą starannością, zasadami etyki zawodowej, wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa,
oraz do nie podejmowania działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy, w sposób umożliwiający wykonanie
należytego nadzoru inwestorskiego, mając na uwadze harmonogram rzeczowo-finansowy, specyfikę
i zakres Zadania Inwestycyjnego, podlegających usłudze nadzoru inwestorskiego.

4.

Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy, w przypadku takiej konieczności, także
w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy.

5.

Wszelkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca. W szczególności
Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich usług, materiałów i narzędzi, jak
również opłaca wynagrodzenia pracowników i podwykonawców zatrudnionych przy realizacji
Przedmiotu Umowy.

6.

Wykonawca oświadcza, że personel Wykonawcy wykonujący prace w ramach realizacji Umowy,
posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym
kwalifikacje zawodowe wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę
Prawo budowlane, przepisy techniczno-budowlane, przepisy bhp i p.poż. i gwarantuje należyte
wykonanie usług określonych w Przedmiocie Umowy oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad
Zadaniem Inwestycyjnym we wszystkich niezbędnych do tego celu specjalnościach budowlanych.

7.

Wykonawca nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych
przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych, a jeżeli wystąpią sytuacje wymagające
zwiększenia ww. nakładów finansowych, zwiększenie musi być zatwierdzone przez Zamawiającego
poprzez uprzednie wyrażenie pisemnej zgody pod rygorem nieważności oraz pod rygorem
obciążenia Wykonawcy kosztami, o które nastąpiło zwiększenie wydatków.

8.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, zobowiązany jest do
wykonywania obowiązków, o których mowa w postanowieniach niniejszej Umowy, w tym niniejszego
paragrafu, również w przypadku udzielenia Wykonawcy robót budowlanych zamówień/robót
dodatkowych lub konieczności wykonania robót zamiennych.

9.

Wykonawca ma obowiązek należytego zabezpieczenia interesów Zamawiającego w zakresie
podwykonawstwa i dalszego podwykonawstwa, w szczególności poprzez:
a. brak tolerowania na terenie budowy podwykonawców nie zgłoszonych do Zamawiającego
poprzez:
- przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przed przystąpieniem
do realizacji robót zgłoszenia szczegółowego przedmiotu robót,
- przedstawienie umów podwykonawczych, projektów umów podwykonawczych

b. brak tolerowania na terenie budowy podwykonawców/ dalszych podwykonawców, co do których
Zamawiający zgłosił sprzeciw lub zastrzeżenia.
§4
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Podwykonawcy
Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom, posiadającym odpowiednie
uprawnienia zgodne z SIWZ, wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Zmiana podwykonawcy wskazanego w ofercie lub wprowadzenie nowego wymaga zgody
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku powierzenia wykonania części prac innym podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się do
koordynacji prac i opracowań wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym
odpowiedzialność za należyte wykonanie usług stanowiących Przedmiot Umowy.
Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów, w szczególności kosztów wynagrodzenia, związanych z
usługami świadczonymi przez podwykonawców.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania zatrudnionych
przez siebie podwykonawców, w takim samym stopniu, jak za własne.
Wykonawca zobowiązuje się terminowo regulować należności w stosunku do swoich
podwykonawców.
W przypadku zaprzestania wykonywania Przedmiotu Umowy przez inny podmiot, na zasoby którego
zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca powołał się w ofercie w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca będzie
zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem nie podlegającym wykluczeniu, oraz
posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale
innego podmiotu, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego lub zobowiąże się do osobistego
wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże spełnianie warunków udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tej części.
§5
Rękojmia

Okres wykonywania usług nadzoru przez Wykonawcę nad czynnościami Wykonawcy robót budowlanych
w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robot budowlanych wynosi 50 miesięcy, licząc
od daty dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót budowlanych.
§6
1.
2.

Wynagrodzenie
Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art.
632 Kodeksu Cywilnego w kwocie brutto……………. (słownie: …….zł)
Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania oferty
zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
wymaganiami w SIWZ oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmującego usługi związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

3. Wynagrodzenie, płatne będzie w częściach proporcjonalnych do wynagrodzenia, jakie będzie należne
Wykonawcy robót budowlanych:
a) do wysokości 90% całkowitego wynagrodzenia określonego w ust.1 na podstawie protokołów
odbioru częściowego robót i zbiorczego zestawienia wykonanych robót (narastająco i w okresie
rozliczeniowym),

b) ostatnie 10% całkowitego wynagrodzenia zostanie wypłacone po podpisaniu końcowego
protokołu odbioru robót i całkowitego rozliczenia Wykonawcy robót przez Inspektora Nadzoru.
4. Należność z tytułu płatności za wykonane usługi będzie regulowana w formie polecenia przelewu z
rachunku Zamawiającego na wskazany w fakturze rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia faktury wraz z załącznikami do siedziby Zamawiającego nie później niż w terminie 3 dni
roboczych od dnia jej wystawienia. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z umową lub
obowiązującymi przepisami prawa bieg terminu płatności rozpoczyna się po wyjaśnieniu
nieprawidłowości, w szczególności uzupełnieniu brakujących dokumentów oraz otrzymaniu faktury
korygującej VAT ( o ile niezgodność dotyczyła treści faktury).
5.

Podstawą do płatności będzie Raport miesięczny za dany miesiąc rozliczeniowy, zatwierdzony przez
Zamawiającego, a podstawą do płatności końcowej będzie Raport końcowy.

6.

W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy (odstąpienia od umowy / wypowiedzenia umowy) przed
upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, Wykonawcy należy się wynagrodzenie
proporcjonalne w stosunku do stopnia wykonania robót budowlanych objętych nadzorem

7.

Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień złożenia polecenia przelewu
bankowego przez Zamawiającego.

8.

Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zapłaty Wynagrodzenia w terminie późniejszym
niż wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu, lecz nie dłuższym niż 3 miesiące, od określonego w ust.
3 niniejszego paragrafu, bez naliczania ustawowych odsetek, jeśli przyczyną opóźnienia lub zwłoki
będzie udokumentowane opóźnienie w otrzymaniu przez Zamawiającego środków od organizatora
jednostki na ten cel.
§7
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny brutto
podanej w ofercie, tj. ………… zł w formie.....................................................................,
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służyć będzie do pokrycia roszczeń Zamawiającego
wynikających z realizacji niniejszej Umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.
Zamawiający zwróci na pisemny wniosek Wykonawcy 100% zabezpieczenia, w terminie 30 dni od
dnia wykonania przez Wykonawcę całego Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane.
Wykonawca ma prawo zmienić formę zabezpieczenia na inną przewidzianą w postanowieniach
SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje konieczności zmiany Umowy. Gwarancja musi
zabezpieczać należytą realizację Przedmiotu Umowy w sposób ciągły, bez zmniejszania jej wartości.
W razie wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku
wniesienia przez Wykonawcę w/w zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca jest
zobowiązany przedłużyć odpowiednio termin jego ważności nie później niż w terminie 30 dni przed
upływem terminu ważności. W przypadku braku wniesienia zabezpieczenia/ przedłużenia ważności
zabezpieczenia w ww. terminie Zamawiający ma prawo do wystąpienia do gwaranta/ ubezpieczyciela
z żądaniem zapłaty całości kwoty z tytułu udzielonej gwarancji do czasu wniesienia nowego
zabezpieczenia/ przedłużenia jego ważności.
Rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy nie powoduje wygaśnięcia podstawy
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie dokumentu, w tym w formie gwarancji bankowych lub

ubezpieczeniowych, gwarancja musi być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną,
nieprzenośną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Treść gwarancji musi być
zaakceptowana przez Zamawiającego przed jej udzieleniem przez Gwaranta. W treści dokumentu
gwarancji niedopuszczalne jest uzależnianie wypłaty z gwarancji od obowiązku dokonania przez
Zamawiającego dodatkowych czynności, w tym w szczególności w zakresie poświadczenia
autentyczności podpisów osób składających oświadczenia/ żądanie wypłaty, złożenia żądania za
pośrednictwem banku, żądanie dodatkowego wzywania Wykonawcy do należytego wykonania
umowy, żądanie wykazu uchybień Wykonawcy, żądanie przedstawienia protokołu odbioru, itp.
§8
Przedstawiciele Stron
1.

Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz nadzorowania przebiegu prac
Zamawiający wyznacza następujące osoby:
p. [

2.

] , e-mail: [

]@mazowsze.waw.pl

Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy Wykonawca wyznacza następujące osoby:
p. [

3.

] tel. [

]

Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany
Umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie na piśmie pod
rygorem nieważności.
§9
Zakaz cesji

1.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania cesji lub przenoszenia w inny sposób swych
zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

2.

Wykonawca nie jest uprawniony, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, do dokonywania
cesji lub przenoszenia w inny sposób swych praw wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

§10
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i
podanej niżej wysokości:
1) jeżeli Zamawiający rozwiąże Umowę (odstąpi od Umowy lub ją wypowie) z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6
ust. 1 Umowy,.
2) jeżeli Wykonawca rozwiąże Umowę (odstąpi od Umowy lub ją wypowie) z przyczyn nie leżących
po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego
w § 6 ust. 1 Umowy,
3) w przypadku nie wykonania obowiązków związanych z rozwiązaniem Umowy w terminach
wskazanych przez Zamawiającego (w tym z wypowiedzeniem Umowy lub odstąpieniem od
Umowy) tj.:
a. braku sporządzenia rozliczenia oraz braku zinwentaryzowania Robót wykonanych
i pozostających do wykonania,
b. braku sporządzenia wykazu spraw prowadzonych, zaległych, rozpoczętych,
zakończonych i niezałatwionych,

c.

braku przekazania mienia użyczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na czas
realizacji Umowy,
d. braku sporządzenia raportu na dzień wypowiedzenia Umowy w zakresie określonym
przez Zamawiającego
- Kara umowna w wysokości 5 000 zł za każdy ww. przypadek,
4) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku/ów określonych w postanowieniach
Umowy (w tym posłużenie się osobami nie zatwierdzonymi przez Zamawiającego) w wysokości
1% wynagrodzenia brutto określonego
w § 6 ust. 1 Umowy, za każdą stwierdzoną
nieprawidłowość,
5) za niedotrzymanie terminów wykonania określonych usług, czynności i spełnienia obowiązków
określonych w Umowie lub/i OPZ, w tym przygotowania sprawozdań, opinii, raportów,
uwzględnienie uwag, organizacji cyklicznych narad i spotkań – w wysokości 200 zł za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia,
6) w przypadku braku zwołania rady budowy/ za nieusprawiedliwioną nieobecność na radzie budowy
- 1000 zł za każdy przypadek,
7) za nieprawidłowe potwierdzenie wartości zrealizowanych robót lub nieprawidłowe potwierdzenie
kwoty, która bezspornie jest należna Wykonawcy robót budowlanych - w wysokości 3000 zł za
każdy przypadek,
8) za nieobecność przy odbiorze końcowym robót budowlanych Zadania Inwestycyjnego – w
wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy,
9) za każdy przypadek spowodowania, w związku z rażącym naruszeniem przepisów bhp,
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających na terenie wykonywania
prac przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub inne osoby przez nich zatrudnione do wykonywania
prac zleconych na rzecz Zamawiającego. – w wysokości 5.000zł.
10) za każdy przypadek wykonywania prac przez Wykonawcę, Podwykonawców oraz inne osoby
zatrudnione przez nich do wykonywania prac zleconych na rzecz Zamawiającego pod wpływem
alkoholu lub spożywania alkoholu albo napojów alkoholowych, narkotyków lub innych środków
odurzających w miejscu wykonywania prac, a także palenia tytoniu w miejscach zabronionych –
w wysokości 500 zł.
11) za brak należytego zabezpieczenia interesów Zamawiającego w zakresie podwykonawstwa i
dalszego podwykonawstwa, w szczególności za:
a. tolerowanie na terenie budowy podwykonawców nie zgłoszonych do Zamawiającego
poprzez zgłoszenie Zamawiającemu przez Wykonawcę robót budowlanych lub
podwykonawcę robót budowlanych szczegółowego zakresu robót przed przystąpieniem
do ich realizacji – zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego
b. za wyrażenie „milczącej zgody” lub konkludentnej zgody na realizację robót przez
niezgłoszonych podwykonawców/dalszych podwykonawców,
c. Za wyrażenie zgody na wykonywanie robót lub tolerowanie na terenie budowy
podwykonawców, co do których Zamawiający zgłosił sprzeciw lub zastrzeżenia
–w wysokości 3000 zł za każdorazowe naruszenie, a w przypadku dalszych
konsekwencji dla Zamawiającego także:
w wysokości kwoty należnej niezgłoszonemu podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy
lub w wysokości wartości kwoty zasądzonej Zamawiającemu przez Sąd wraz z wszelkimi
kosztami (w tym odsetkami i kosztami postępowań sądowych) w przypadku orzeczenia
przez Sąd o odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego za wynagrodzenie
podwykonawców/ dalszych podwykonawców.

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda
przewyższająca zastrzeżoną karę, Zamawiającemu, oprócz kary, o której mowa w ust. 1, przysługuje
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. W przypadkach
niewymienionych w ust. 1 Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. W przypadku niewykonania, nienależytego wykonania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę,
Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy odszkodowanie w wysokości wszelkich kosztów
poniesionych przez Zamawiającego powstałych na skutek powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy
osobie trzeciej.
4. Kary mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie. Jeżeli to samo zdarzenie daje podstawę do
naliczenia kilku kar, wszystkie kary będą sumowane oraz naliczane przez cały okres istnienia podstaw
do ich naliczenia. Rozwiązanie (wypowiedzenie lub odstąpienie) Umowy nie wpływa na prawo
dochodzenia zapłaty kar przez Zamawiającego.
5. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie powoduje utraty prawa przez Zamawiającego
do kar umownych należnych na podstawie umowy.
6. Łączna suma naliczonych kar umownych, nie może przekroczyć 30% wartości Wynagrodzenia brutto
określonego w § 6 ust. 1 Umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar i należności Wykonawcy z wynagrodzenia
Wykonawcy (na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby
uzyskania pisemnego potwierdzenia) oraz ich dochodzenia z zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy. Potrącenia dokonuje się przez złożenie oświadczenia skierowanego do Strony. Potrącenia
można dokonać również wówczas, gdy obydwie wierzytelności nie są jeszcze wymagalne, gdy jedna
z nich jest wymagalna lub obydwie są wymagalne.
8. Kary umowne będą płatne w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu do zapłaty lub w
nocie obciążeniowej, przekazanych Wykonawcy.
§11
Odstąpienie od Umowy
1.

Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach
przewidzianych w Prawie Zamówień Publicznych i Kodeksie Cywilnym.

2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresów wypowiedzenia lub odstąpić od
Umowy w całości lub części, jeżeli:
1) Wykonawca pomimo upomnienia nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki
określone w postanowieniach Umowy,
2) jeżeli Wykonawca na uzasadniony wniosek Zamawiającego nie dokona zmiany osoby/osób
wykonujących nadzór nad robotami budowlanymi lub zmiany innych osoby/osób zespołu
Wykonawcy,
3) doszło do rozwiązania lub zawieszenia wykonywania Umowy na roboty budowlane, której
przedmiot objęty jest nadzorem wynikającym z niniejszej Umowy,
4) nie doszło do zawarcia umowy na roboty budowlane,
5) suma kar umownych przekroczyła 30% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy.
3. Zamawiający może zawiesić wykonywanie niniejszej Umowy na okres łączny do sześciu miesięcy lub
ją rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia, (wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy) w
przypadku zawieszenia wykonywania robót budowlanych lub rozwiązania nadzorowanej umowy na
roboty budowlane. Wykonawca powinien powstrzymać się od wykonywania nadzoru od dnia
zawiadomienia go o zawieszeniu wykonywania niniejszej Umowy. O terminie i konieczności

ponownego podjęcia obowiązków, Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej.
Zawieszenie realizacji umowy nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia ani
odszkodowania z tego tytułu.
4.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w szczególności w przypadku,
gdy:
a. Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji Umowy tak dalece, że nie
jest prawdopodobne, aby zdołał ją ukończyć w terminie, o którym mowa w § 2 niniejszej Umowy,
b.

Wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, mimo wezwania
Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie
krótszego niż 3 dni, terminu,

c.

wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, lub też w uzasadnionym interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy i Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§12
Zmiany Umowy

1.
2.

Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zgody Stron i formy pisemnej Aneksu do Umowy
pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu
Umowy, w tym w szczególności w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy,
w przypadku zmiany:
1) ustawowej stawki podatku od towarów i usług - wówczas w zależności od faktu, czy stawka
została podwyższona czy zmniejszona - zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy – tj.
odpowiednio: zostać zwiększone lub obniżone,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż
zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę - zmianie może
ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez
Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości wynagrodzenia oraz
przestawiać wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na wysokość wynagrodzenia
Wykonawcy,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas w zależności od faktu
udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu umowy
przez Wykonawcę - zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi
odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie
wysokości wynagrodzenia oraz przestawiać wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

3.

4.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której został wybrany Wykonawca:
1) w przypadku ograniczenia środków finansowych przez Instytucję współfinansującą Zadanie
Inwestycyjne – ograniczeniu może ulec odpowiednio i proporcjonalnie zakres przedmiotowy
Umowy, termin realizacji Umowy, Wynagrodzenie poprzez jego zmniejszenie;
2) w przypadku zmiany istniejących lub powstania nowych obowiązków wynikających z wytycznych
wdrażania funduszy unijnych, z których Umowa będzie finansowana, zmianie może ulec sposób
realizacji Umowy, zakres obowiązków Stron lub Wynagrodzenie w zakresie odpowiadającym
powyższym zmianom;
3) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego rozwiązania Umowy
na Roboty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą tych robót przed ukończeniem Robót i
wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy do zaistniałej sytuacji, zmianie
może ulec sposób realizacji Umowy, zakres obowiązków Stron lub Wynagrodzenie, z tym że
sposób realizacji Umowy i zakres obowiązków Wykonawcy może ulec zmianie poprzez
wydłużenie terminu zawieszenia określonego w § 13 ust. 3 Umowy - w przypadku przedłużającej
się procedury wyłonienia Wykonawcy dla dokończenia realizacji robót budowlanych,
dostosowania sposobu wykonywania świadczenia wynikającego ze zmiany wykonawcy robót
budowlanych, zaś wynagrodzenia - o ile zmiany te powodują zwiększenie kosztów realizacji
Usługi - proporcjonalnie do wartości zwiększenia;
4) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulacji
Zamawiającego, w zakresie mającym wpływ na realizację Usługi lub świadczenia Stron, zmianie
może ulec sposób realizacji Umowy, zakres obowiązków Stron lub Wynagrodzenie, w sposób
wynikający z tych zmian;
5) w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych,
skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej
postanowieniami - zmianie może ulec sposób realizacji Umowy, zakres obowiązków Stron lub
Wynagrodzenie, jednakże w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia
możliwości i prawidłowego wykonania Umowy i osiągnięcia celów Zadań Inwestycyjnych
określonych w OPZ;
6) zmian dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy, które wynikają z zaleceń organów
administracji publicznej - zmianie może ulec sposób realizacji Umowy, zakres obowiązków Stron
lub Wynagrodzenie, w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia możliwości i
prawidłowego wykonania Umowy i osiągnięcia celów Zadań Inwestycyjnych określonych w OPZ;
7) rozszerzenia zakresu wykonywanych usług objętych Przedmiotem Umowy niewymagających
zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się
dopiero w trakcie realizacji Umowy,
8) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w następstwie zmian wprowadzonych w Umowie
na Roboty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy robót budowlanych, zmianie może ulec
sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron lub Wynagrodzenie, w sposób
wynikający z tych zmian;
9) zmian wynikających z zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, tj. zdarzenia, którego
wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe,
epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki
w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,
W przypadku zaistnienia jednej lub kilku z powyższych okoliczności, Wykonawca przedstawi

5.

6.
7.

8.

Zamawiającemu stosowny wniosek oraz uzasadnienie ich wpływu na sposób realizacji Umowy,
zakres obowiązków Stron i Wynagrodzenie. Jeżeli wniosek nie będzie uzasadniał zmiany
Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody.
Z tytułu zmniejszenia zakresu przedmiotowego Umowy, Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do
żądania wypłaty utraconych korzyści, w tym wynagrodzenia za zakresy przedmiotowe, które zostały
wyłączone z Umowy.
Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy jest podpisanie przez Strony Aneksu do Umowy w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
W celu zawarcia Aneksu, o którym mowa w ust. 6, każda ze Stron powinna wystąpić do drugiej
Strony z Wnioskiem o dokonanie zmiany wraz z uzasadnieniem. Przy zmianie wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy należy załączyć również wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach uzasadniających
konieczność dokonania zmiany niniejszej Umowy.
Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych następujące zmiany:

a)

osób wyznaczonych do kontaktu zgodnie § 8 Umowy;

b)

osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy,

c)

danych adresowych Stron;

d)

danych rejestrowych Stron;

e)

danych rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego;

f)

będące następstwem sukcesji uniwersalnej;

g)

inne o podobnym charakterze do wskazanych w pkt. a) – f).

§13
Wykonanie przedmiotu umowy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 oraz ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego.
§14
Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa
Zamówień Publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, a także odstąpienie od Umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej
Umowy będą rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony
porozumienia w terminie 14 dni od dnia zawisłości sporu, wszelkie spory związane z niniejszą
Umową rozstrzygane będą ostatecznie przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla
Zamawiającego.

4.

W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostało uznane przez sąd

właściwy za nieważne, podlegające unieważnieniu, pozbawione mocy prawnej lub niewykonalne,
pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy, a Strony działając w dobrej wierze zastąpią takie
postanowienie postanowieniem ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać.
ekonomiczny sens pierwotnego zapisu.
5.

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

6.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Za Zamawiającego:

Załączniki:
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy

.

Za Wykonawcę:

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY nr ……../2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług inspektora nadzoru dla projektu pn.
„Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie
Pałacu Karolin w Otrębusach” (znak sprawy: nadzór inwestorski – 3 -2018)
Zakres czynności i obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
1)

reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z
projektem, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z zaleceniami i
uwagami Zamawiającego;

2)

uczestniczenie przy udziale Inspektorów Nadzoru wszystkich branż w protokólarnym przekazaniu
placów budowy Wykonawcy robót po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót, w terminie określonym
w umowie z Wykonawcą robót,

3)

przeprowadzenie kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z normami dopuszczającymi
materiały do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej, żądania dodatkowych
badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez wykonawcę
robót certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie
materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją budowlano wykonawczą dla wszystkich asortymentów robót,

4)

sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, obowiązkowe
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów
kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru częściowego oraz odbioru
końcowego gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

5)

wymaganie operatów geodezyjnych od wykonawcy robót w przypadku robót instalacji zewnętrznych i
przyłączy,

6)

koordynacja robót poszczególnych branż, w tym robót konserwatorskich,

7)

kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów
stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz
wyceny robót. Kontrola prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń, o jakości
materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru
robót. Dokonywanie obmiaru wykonanych robót,

8)

koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzanie konieczności
pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,

9)

niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacjach
projektowych;

10)

uzgadnianie z Zamawiającym, wykonawcą robót oraz Projektantem wprowadzenia rozwiązań
zamiennych w dokumentacji projektowej;

11)

potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia,
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym dołączonym do umowy na wykonanie robót
budowlanych,

12)

wykonywanie ciągłego nadzoru stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót oraz
zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy,

13)

przybycie na każde wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych objętych
nadzorem,

14)

przedstawienie Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy, stanowiska nt. koordynacji
międzybranżowej i kompletności dokumentacji technicznej,

15)

przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych Raportów o stanie zaawansowania finansowego i
rzeczowego robót narastająco, nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca. Raport musi
wyczerpująco określać realizację robót w danym okresie sprawozdawczym w poszczególnych
branżach. Raport opisowy musi zawierać m.in.: odchylenia rzeczowe i finansowe w stosunku do
pierwotnego harmonogramu realizacji projektów oraz harmonogramu po ewentualnych zmianach.
Ponadto należy również podać liczbę i terminy zmian harmonogramów; dokładne opisanie przyczyn
powstałych odchyleń; podjęte kroki zaradcze w stosunku do wynikających problemów; informację na
temat wpływu powstałych trudności na termin realizacji inwestycji;
Raporty powinny być
sporządzane narastająco tj. w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy muszą być zawarte
informacje z Raportów dotyczących wcześniejszych okresów sprawozdawczych, tak, aby zachować
odpowiednią ścieżkę umożliwiającą sprawny nadzór nad inwestycją i wskazującą na całość
problemów, opóźnień i podjętych środków zaradczych i ich wyników, występujących podczas
realizacji projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości oraz terminu składania
Raportów.

16)

bieżąca współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego oraz
udzielenia informacji na żądanie Zamawiającego o stanie realizacji robót, w tym udział w
przygotowywaniu odpowiedzi na pisma kierowane z Instytucji nadzorujących dotyczące realizacji
zadania inwestycyjnego.

17)

organizowanie i prowadzenie przez Inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej
przynajmniej raz w tygodniu Rady Budowy, sporządzanie z niej protokołów z podjętymi ustaleniami i
przekazywanie ich Zamawiającemu i wykonawcy robót budowlanych w terminie do 2 dni po każdej
naradzie. Organizowanie roboczych narad w zależności od potrzeb, jednakże nie rzadziej, niż co
tydzień, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i zapisanymi w dzienniku budowy,

18)

przyjmowanie i opiniowanie wniosków wykonawcy robót oraz sporządzanie protokołów konieczności
wraz z wykonaniem kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego[…] – (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) dla wykonania zamówień/robót
dodatkowych oraz robót zaniechanych
z uzasadnieniem konieczności ich wykonania lub
zaniechania, określenia ich zakresu oraz wartości; Wykonawca - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych
przewidzianych w umowie z wykonawcą robót budowlanych, a jeżeli takie sytuacje wystąpią,
zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego poprzez wyrażenie pisemnej
zgody pod rygorem nieważności przy uwzględnieniu właściwych przepisów Ustawy,

19)

weryfikowanie kosztorysów ofertowych wykonawcy przebudowy na zamówienia /roboty dodatkowe/
podobne i przekazywanie Zamawiającemu terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania,

20)

kontrolowanie realizowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa,

21)

pełnienie funkcji koordynatora do spraw bhp na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu Pracy, w
związku z wykonywaniem umowy na dokończenie robót,

22)

zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i zagrożeń związanych z realizacją zadania
inwestycyjnego i jego terminem zakończenia,

23)

przygotowanie materiałów do odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego robót,
powiadomienie Zamawiającego o terminach odbiorów,

24)

zweryfikowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez wykonawcę robót.
Zespół inspektorów będzie odpowiadał za dopilnowanie kompletności i potwierdza zgodność stanu
określonego w dokumentacji powykonawczej z faktycznie wykonanymi robotami. Zespół inspektorów
zobowiązany jest złożyć oświadczenie
w powyższym zakresie na dzień zgłoszenia przez
wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.

25)

przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 15 dni od daty podpisania protokołu
końcowego przebudowy Pałacu, Raportu końcowego z realizacji inwestycji,

26)

przekazanie Zamawiającemu w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy dokumentów
potwierdzających uprawnienia budowlane i aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa dla
wszystkich branżowych Inspektorów Nadzoru wraz z oświadczeniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, stwierdzającym przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi,

27)

dokonywanie czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazania jej w
użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.),

28)

odbiór robót w terminach określonych w umowie na wykonanie robót budowlanych; umowa zawarta z
wykonawcą robót budowlanych zostanie dołączona do niniejszej Umowy po jej zawarciu,

29)

potwierdzenie usunięcia wad lub usterek
częściowych lub odbiorów końcowych,

30)

realizowanie wszelkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego niewymienionych powyżej, które
będą niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji w szczególności prowadzenie dokumentacji w
sposób umożliwiający jej rozliczenie,

31)

nadzór nad wypełnianiem przez wykonawcę procedur obowiązujących
u Zamawiającego i
określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla wykonania robót w tym również w umowie
wykonawcy robót, w tym w szczególności nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawcę robót
przepisów w zakresie bhp,

32)

świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w okresie 60 miesięcy od zakończenia robót budowlanych
i rozliczenia zadania inwestycyjnego w zakresie usunięcia wad i usterek w Przedmiocie Umowy,
dopilnowanie usunięcia przez wykonawcę robót zgłoszonych wad,

33)

zakup druków dziennika budowy i zarejestrowanie w odpowiednim Urzędzie oraz przekazanie
wykonawcy robót budowlanych,

34)

prowadzenie korespondencji w imieniu Zamawiającego, w sprawach związanych z realizacją
zadania inwestycyjnego, a w szczególności z Instytucjami nadzorujacymi - po uzgodnieniu treści z
Zamawiającym, Zamawiający wymaga, aby sporządzane dokumenty były wykonywane w wersji
maszynowej np.: protokoły, raporty itp.

35)

wykonanie inwentaryzacji robót pozostałych do zakończenia w przypadku rozwiązania umowy (w
tym odstąpienia od umowy – w całości lub w części), bądź ogłoszenia likwidacji, upadłości
Wykonawcy robót budowlanych,

36)

należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego w zakresie podwykonawstwa i dalszego
podwykonawstwa, w szczególności:

stwierdzonych

podczas

dokonywania

odbiorów

1. brak tolerowania na terenie budowy podwykonawców nie zgłoszonych do Zamawiającego
poprzez:

 przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przed przystąpieniem do
realizacji robót zgłoszenia szczegółowego przedmiotu robót,
 przedstawienia umów podwykonawczych, projektów umów podwykonawczych,
2. brak tolerowania na terenie budowy podwykonawców/ dalszych podwykonawców, co do których
Zamawiający zgłosił sprzeciw lub zastrzeżenia,
37) na żądanie Zamawiającego udział w kontrolach prowadzonych na projekcie przez instytucje
zaangażowane we wdrażanie środków UE.
38) Wykonawca nie może podejmować decyzji, które skutkowałyby zwiększeniem albo ograniczeniem
zakresu robót budowlanych lub wymagałyby zwiększenia lub zmniejszenia nakładów finansowych
przewidzianych w umowie z wykonawcą robót budowlanych. Zmiana zakresu rzeczowego lub
finansowego robót musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Wykonawca nie ma prawa do akceptowania Podwykonawców realizujących roboty na
przedmiotowej inwestycji, w tym
w szczególności nie ma prawa do przyjmowania umów
podwykonawczych i ich projektów od wykonawcy/ podwykonawców/ dalszych podwykonawców,
wyrażania tzw. „milczącej” zgody, dorozumianej zgody na realizację robót/prac przez
podwykonawców/ dalszych podwykonawców/ przyjmowania zgłoszeń podwykonawców określonych
w art. 647 1 kc. oraz podejmowania lub zaniechania podejmowania czynności, które prowadziłyby do
powstania odpowiedzialności solidarnej po stronie Zamawiającego.
39) Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, zobowiązany jest do
wykonywania obowiązków, o których mowa w postanowieniach niniejszej umowy, w tym niniejszego
paragrafu, również w przypadku udzielenia wykonawcy robót zamówień/ robót dodatkowych,
podobnych lub konieczności wykonania robót zamiennych.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
(pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla
projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez
odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach” (znak
sprawy: nadzór inwestorski - 3 -2018),
3
oświadczamy, że wykonaliśmy/wykonujemy następujące zamówienia:

Przedmiot

Wartość

............................ dn. ............................

3

niepotrzebne skreślić

Data wykonania (rozpoczęcia i
zakończenia)

Miejsce wykonania zamówienia, Nazwa
zamawiającego

..................................................................................
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

WYKAZ OSÓB

(pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla
projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez
odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach” (znak
sprawy: nadzór inwestorski - 3 -2018),
oświadczam/y, że dysponuję/my poniżej wymienionymi osobami, które skierowane zostaną do
realizacji zamówienia publicznego

1) Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Informacja
Zakres wykonywanych
Kwalifikacje zawodowe
o podstawie dysponowania
czynności
osobą
dysponowanie
bezpośrednie*
dysponowanie
pośrednie**
2)

Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Informacja
Zakres wykonywanych
Kwalifikacje zawodowe
o podstawie dysponowania
czynności
osobą
dysponowanie
bezpośrednie*
dysponowanie
pośrednie**

3)

Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................

Zakres wykonywanych
czynności

Kwalifikacje zawodowe

Informacja
o podstawie dysponowania
osobą
dysponowanie
bezpośrednie*
dysponowanie
pośrednie**

* Pod pojęciem dysponowania bezpośredniego należy rozumieć przypadek, gdy tytułem prawnym
do powoływania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia jest stosunek
prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą, a osobą/ osobami,
na dysponowanie której/ których powołuje się wykonawca.
** Pod pojęciem dysponowania pośredniego należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne
do wykonania zamówienia należące do innych podmiotów, tzn. podmiotów, które dysponują takimi osobami i na czas
realizacji zamówienia w celu wykonania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia np. oddelegowują
pracownika.
Jeżeli wykonawca będzie polegać na kwalifikacjach zawodowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, że będzie nimi dysponował w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonywania zamówienia, zgodnie z postanowieniami pkt 8.4 SIWZ.

........................................... dn. ........................
(miejscowość)

4

............................................................................
podpis wykonawcy4 lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

w przypadku wykonawców występujących wspólnie składa każdy z wykonawców, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ
LISTA PODMIOTÓW
NALEŻACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY
ALBO INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

................................................
pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla
projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez
odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach” (znak sprawy: nadzór inwestorski - 3 -2018),Wykonawca
oświadcza, iż:
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2015r.,poz. 184, z późn.zm.)
1)

nie należę do grupy kapitałowej

2)

należę do grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
L.p.
1.
2.
3.
4.
(…)

Nazwa podmiotu

Adres

.................................. dn. ...........................

............................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela(przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ
WZÓR GWARANCJI
ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy
nr ............................ z dnia...................
(nazwa i siedziba Gwaranta), zwane dalej Gwarantem,
udziela gwarancji na rzecz „Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im.
Tadeusza Sygietyńskiego ul. Świerkowa 2, 05 – 805 Otrębusy, tytułem zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla
projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez
odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach” (znak sprawy: nadzór inwestorski - 3 -2018)
przez ............................................. z siedzibą ..............................., zwanego dalej Wykonawcą.
Niniejszym potwierdzamy, że jesteśmy Gwarantem i przyjmujemy odpowiedzialność wobec Państwa w
imieniu Wykonawcy i zobowiązujemy się wypłacić Państwu, dobrowolnie i bezwarunkowo,
na pierwsze pisemne żądanie, zawierające Państwa oświadczenie, że Wykonawca nie wywiązał się ze
zobowiązań wynikających z umowy nr ........................., jakąkolwiek kwotę lub kwoty do wysokości:
......................... zł (słownie: .............................................................................................)
bez konieczności przedstawienia przez Państwa dowodów, podstaw lub powodów żądania przez Państwa
sumy określonej powyżej.
Każde żądanie w ramach niniejszej Gwarancji zostanie przedłożone pisemnie na adres siedziby Gwaranta
wskazany powyżej, z podpisami osób upoważnionych do składania w imieniu Beneficjenta żądań wypłaty
w ramach Gwarancji.
Niniejszym rezygnujemy z konieczności żądania przez Państwa spłaty ww. zadłużenia od Wykonawcy
przed przedstawieniem nam Państwa żądania.
Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków Umowy lub zakresu
zamówienia, które ma być wykonane lub któregokolwiek z dokumentów Umowy, w żaden sposób
nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy
z konieczności powiadomienia nas o tego typu zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.
Niniejsza gwarancja jest nieodwołalna i będzie ważna dla kwoty ..................... zł (słownie:
.............................................) - od dnia ............................do dnia..............
Jakiekolwiek roszczenie na podstawie niniejszej Gwarancji musi być wniesione na adres Gwaranta
do wymienionych dat włącznie. Niniejsza Gwarancja powinna być zwrócona Gwarantowi po upływie
terminu jej ważności.
W przypadku sporów wynikających z postanowień niniejszej gwarancji lub jej dotyczących, sądem
właściwym do rozstrzygnięcia sprawy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta
Podpis i pieczęć Gwaranta .........................................................
Nazwa Gwaranta:........................................................................
Adres: .......................................................................................
Data: ..................................

