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zaprasza

do sktadania ofert na roboĘ budowlane polegaiące na uszczelnieniu potączenia pomiędry budynkami
Lipsk i tącznik potożonymi w Warszawie prry ul. 1 Sierpnia 21

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Kodeksu cywi[nego (L j.: Dz. U. z 2018 r. poz.1025
i lloł) i ustawę Prawo zam wie publicznych (t.i. oz.u.zolg poz.1986), zwaną datej Pzp.

II. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

zlodnie z art. 'l3 ust. 1 i 2 lozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony os b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
iwsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og tne
rozpoządzenie o ochronie danych) (oz. Urz. UE L 119 z 04'05.2016, str. 1), dalej ,,RoDo'', Urząd
statystyczny W Warszawie informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor tJrzędu statystycznego w Warszawie; '

z. w ioku postępowania (do momentu podpisania umowy) w sprawach związanych z ochroną
Pani/Pana danych osobowych, proszę kontaktować się z lnspektorem ochrony Danych na adres:
loD Urząd statystyczny w Warszawie, u[. 1 Sierpnia 2'l, 02'134 Warszawa, e_mail:
iod_uswaw@staLgov. p[;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo w celu
związanym z postępowan|em o udzielenie zam wienia publicznego na roboty budowlane
polegające na uszcze[nieniu połączenia pomiędzy budynkami Lipsk i Łącznik położonymi
w Warszawie przy ul. 1 sierpnia 21, prowadzonym W trybie zapytania o cenę;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby tub podmioty, kt rym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2OO4r.-Prawozam wie publicznych (Dz.U.22017 r. pol.1579 i2018), datei 

"ustawa 
Pzp";

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust 1 ustawy Pzp, przez okres
4lat od dnia zakoliczenia postępowania o udzielenie zam wienia, a jeżeli czas trwania umowy
pęekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas truania umowy;

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotycząrych
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zam wienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdą podejmowane w spos b

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:

- na podstawie art.'l5 RoDo, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotycząrych;

- na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RoDo, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadk w, o kt rych mowa W art. 18 ust. 2 RoDo;



- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzna
Panii Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

9. nie przysługu'ie Pani/ Panu:

- w związku z art. 17 ust.3 tit. b, d [ub e RoDo prawo do usunigcia danych osobowych;

_ prawo do przenoszenia danych osobowych' o którym mowa W arL 20 RoDo;

- na podstawie art.21 RoDo prawo sprzeciwu, Wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit' c RoDo.

lIl. oPls PRZEDMloTU ZAMÓWlENlA

1. Wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną cPv - 4526'1214-7,

2. Roboty rozbiórkowe cPV - 45110000-1

lV' oKREŚLENlE PRZEDMloTU ZAMÓWlENlA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane potegające na uszczelnieniu połączenia pomiędzy
budynkami Lipsk iŁącznik połoźonymi w Warszawie przy ul' 1 sierpnia 21, wg specyfikacji określonej
w opisie przedmiotu zamóWienia stanowiącym Załącznik nr 1 do ogtoszenia.

V. GWAMNC'E

1. Wymagany okres gwarancyjny 36 miesięcy, liczonej od daty dokonania odbioru końcowego
przed m iotu Umowy.

Vl. TERMIN REALlzAc'|lzAMÓWlEN|A

1. Umowa będzie realizowane W terminie 30 dni od daty podpisania umowy'

2. wzór umowy stanowiący załącznik Nr 2 do ogłoszenia jest integralną częścią dokumentacji
postępowania i postanowienia w nie'i zawarte traktuje się jako warunki udzietenia zamówienia.

VII. PODWYKONAWSTWO

'|. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom'

2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom z podaniem przez Wykonawcę firm podwykonawców.

3' Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.

4. '|eżeti Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany iest Żastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z od powiedzia[ności za nateżyte wykonanie tego zamówienia.

V|ll. lNFoRMAC'E o PRzEWlDZ|ANYCH ZAMÓWlENlAcH UZUPEŁNlAJĄcYcH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzu pełniających.

lX. WARUNKl PRZYSTĄP|ENlA Do PosTĘPoWANlA

1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podtega|ą wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący
zdolności technicznej [ub zawodowej'

X. oPls sPosoBU DoKoNANlA ocENY SPEŁNlENlA WARUNKÓW, o KrÓRYcH MoWA W P. lx.2.



1. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdotność techniczną lub zawodową, jeżeti wykaze,
że w okresie ostatnich 5 tat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeti okres prowadzenia
działa[nościjest krotszy - w tym okresie, należycie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budow[anej
i prawidłowo uko czył co najmniej dwie roboty budowlane tożsame z przedmiotem zamowienia,
o wartości co najmniej 20 ooo,oo zł brutto kazda. Za roboty tozsame uznaje się roboty w zakresie
budowy i remontu dachow.

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcow wyzej wskazanego warunku
na podstawie danych i informacji zawartych w dokumentach żądanych do załączenia do oferty
(załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia). ocena spełniania warunk w udziału w postępowaniu
zostinie dokonana metodą: spełnia (wartość logiczna 1) _ nie spełnia (wartość togiczna 0)"

3. Wykonawca może W celu potwierdzenia Warunkow udziału W postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, [ub jego części, polegać na zdolności
technicznej tub zawodowej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego łączącego
jego z nim stosunkow prawnych.

4. Wykonawca, ktory potega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodniĆ
Zamawiającemu, że reatizując zamowienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

' podmiot w, W szczegotności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotow do oddania jemu

do dyspozycji niezbędnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

5' Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdo[ności
techniczne tub zawodowe, pozwatają na wykazanie przezWykonawcę spełnienia warunku udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktorym mowa w art.24 ust. 1p.13-22Pzp.

6. Jeżeti zdotność techniczna tub zawodowa podmiotu, o ktorym mowa w p. X.3 nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę Warunk w udziału W postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotow podstawy wyktuczania, Zamawiający żąda, aby Wykonawca W terminie ol<reślonym
przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem [ub podmiotami,

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamowienia, jeżeti wykaże
zdotności techniczne tub zawodowe, o kt rych mowa w p. lX.2.

7. Wykonawcy mogą wspolnie ubiegać się o udzietnie zamowienia. W przypadku wspotnego
ubiegania się o zamowienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamowienia atbo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

B. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych Warunkow udziału
w postępowaniu o udzielenie zamowienia, jak Wykonawcy występujący samodzielnie, tj" przy
ocenie spełnienia warunkow, o kt rych mowa w art. 22 ust.1b p. 3 Pzp, Zamawiający będzie brał
pod uwagę ich łączne kwalifikacje i doświadczenie.

g" Jezeti oferta Wykonawc w wspolnie ubiegających się o zamowienie publiczne zostanie wybrana,
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy W sprawie zamowienia publicznego umowy
regulującej wsp łpracę tych pod miotow.

XI. WYKLUCZENIA

1. Zamawiający wyktuczy z postępowania o udzie[enie zamowienia:

1) Wykonawcę, ktory nie wykazał spełniania warunkow udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia.

2) Wykonawcę będącego osobąflzyczną, kt rego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a. o ktorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art.218-221,art.228-230a, art.250a,
art.258 lub art. 27A3Og ustawyz dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny(t.j. Oz. U.22017 r.

poz.2204,z2018 r. poz.20,305,663) zwanym dalej "kk" lub art.46 tub art.48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 22018 r. poz.12B),
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b. o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 5 20 kk,

c. skarbowe,

d. o ktorym mowa w art. 9 tub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r" o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospotitej Potskiej (Oz" U. 22012 r. poz.769).

Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzaiącego tub nadzorczegoo
wspolnika społki w społce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza W społce
komandytowej tub komandytowo - akcyjnej tub prokurenta prawomocnie skazano
za przestępstwo, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 p. 13 Pzp.

Wykonawcę, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sądu tub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, opłat [ub składek na ubezpieczenia
społeczne tub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności naleznych podatkow,
opłat tub składek na ubezpieczenia społeczne tub zdrowotne wraz z odsetkami tub
grzywnami tub zawarł wiązące porozumienie w sprawie spłaty tych należności"

Wykonawcę, ktory w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
Warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria [ub ktory
zataił te informacje [ub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentow.

Wykonawcę, ktory W wyniku lekkomyślności tub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzie[enie zamowienia"

Wykonawcę, ktory bezprawnie wpływał [ub probował wpłynąć na czynności Zamawiającego
[ub pozyskać informacje poufne' mogące dać mu przewagę W postępowaniu o udzielenie
zamowienia.

Wykonawcę, ktory brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamowienia lub
ktorego pracownik, a takze osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej tub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba Że spowodowane tym zakłocenie konkurencji rnoże byĆ
wyeliminowane w inny sposob niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Wykonawcę, ktory z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłocenie
konkurencji między Wykonawcami W postępowaniu o udzielenie zamowienia,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środkow dowodowych"

Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sąd orzekłzakaz ubiegania się
o zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.

o odpowiedzialności podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(t.j. Pz. U.22018 r. poz.703).

Wykonawcę, wobec ktorego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamowienia pubticzne.

Wykonawcow, ktorzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 tutego 2007 r. o ochronie konkurencji ikonsumentow (t.j. Dz. |J.z2018r.poz.79B),złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba że wykazą, że istniejące między nirni powiązania nie prowadzą do zakłocenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamowienia.

2. ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

WYKLUCZEN l E WYKONAWCY NASTĘPUJ E:

1" W przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 p. 13 [it. a-c i p. 14 Pzp, gdy osoba, o ktorej mowa
w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust" 1 p. 13 [it. a-c Pzp,
jeżeti nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej
z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia.
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W przypadkach, o kt rych mowa:

1) w art. 24 ust. 1 p. 13 lit. d i p. 14 Pzp, gdy osoba, o ktorej mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione W art.24 ust. 1 p. 13 tit. d Pzp,

2) w art.24 ust. 1 p. 15 Pzp, jeżeti nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się
wyroku potwierdzającego zaistnienie jed nej z podstaw wykluczenia, chyba że w tynn wyrol<u

został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktorym decyzja potwierdzająca
zaistnienie jed nej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna'

3) w art. 24 ust. 1 p. 18 i 20 Pzp,jezeti nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wyktuczenia,

4\ w art. 24 ust. 1 p.21Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zal<az

ubiegania się o zamowienia pubticzne,

5) w art. 24 ust. 1 r;.22 Pzp, jeżeti nie upłynął okres obowiązywania zal<azu ubiegania się
o zamowienia pubticzne.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 p. 13 i 14 oraz 16-20 Pzp może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego

rzetelności, w szczegolności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem [ub

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pienięzne za doznaną krzywdę tub naprawienie
szkody, Wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz wsp łpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore są odpowiednie
dta zapobiegania datszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym [ub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeti wobec Wyl<onawcy,

będącego podmiotem zbiorowym' orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zam wienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.

Wykonawca nie podtega wykluczeniu, jeżeti Zamawiający, uwzględniając Wagę i szczegolne
okoticzności czynu Wykonawcy' uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
art.24 ust. B Pzp.

W przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 p. 19 Pzp, przed wyktuczeniem Wyl<onawcy,

Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy mozliwość udowodnienia, ze jego udział
W przygotowaniu postępowania o udzielenie zamowienia nie zakłoci konl<urencji.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamowienia.

Xlll. WYKAZ WYMAGANYCH osWlADCZEŃ l DoKUMENToW oD WYKoNAWcoW W CELU PoTW|ERDZENIA
SPEŁN tEN lA WARU N KÓW

1. Wypełniony Formularz oferty (załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia).

2. oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania zdolnościtechnicznych [ub zawodowych - wyl<az

rob t budowlanych (Załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu Warunkow udziału W postępowaniu i niepodleganiu
wykluczeniu (załącznik Nr 5 do niniejszego ogłoszenia).

Jezeli Wykonawca, wykazując spełnianie Warunkow, o ktorych mowa W p. lX powołuje się
na zasoby innych podmiotow w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełnienia, W zakresie, W jakim powołuje się na ich zasoby, Warunkow udziału
w postępowaniu - zamieszcza informacje otych podmiotach w oświadczeniach. (załącznik Nr6 i

nr 7 do niniejszego ogłoszenia).

Pełnomocnictwa - jezeti oferta nie jest podpisania przez osobę upowaznioną i wykazaną w l(RS.

Wykaz rob t w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jezeli okres
prowadzenia działalności jest krotszy - w tym okresie, ktore Wykonawca wyl<onał zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukonczył wraz z załączonymi dowodami

2.

3.

4.

5.

6.

3.

l+.

5.
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potwierdzającymi czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane na[eżycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w pzypadku świadczeń okresowych lub ciągvch
są Wykonywane, a jeźeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
W stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 4 do niniejszego
ogłoszenia). Jeśti Wykonawca wskazując roboty, o których mowa powyżej, przywołuje robotę lub
roboty wykonywane na rzecz zamawiającego, nie ma obowiąŻku dostarczania referencji [ub
innych dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie.

7. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału
W postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak Wykonawcy występujący samodzielnie, tj.: w celu
oceny spełnienia warunków, o których mowa W arL 22 ust 1b p. 3 Pzp, Zamawiający będzie brat
pod uwagę łączne kwatifikacje i doświadczenie. oświadczenie składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie w ce[u potwierdzenia spełnienia warunków udziału oraz
brak podstaw wykluczenia W zakresie, w lcórym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw Wykluczenia.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo, zgodnie z art. 26 ust. 2f Pzp, że jeżeti będzie to niezbędne
dozapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, to może
na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich [ub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podtegają wyk[uczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeże[i zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia [ub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń
[ub dokumentów.

9. Jeżeti Wykonawca nie złoży Wymaganego pełnomocnictwa albo złoży wadliwe pełnomocnictwo,
zamawiający Wezwie go do jego złożenia w terminie przez siebie Wskazanym, chyba że mimo |ego
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaźnienie
postępowania.

10. złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo
nierzetelnych oświadczeń, mających istotne znaczenie dla prowadzącego postępowanie,
zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do tat 8 (art' 233 5 1 kk.).

11. zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców wyżej wskazanych warunków
na podstawie danych i informacji zawartych w dokumentach żądanych do załączenia do oferty.
ocena spełniania warunków udziatu w postępowaniu zostanie dokonana metodą: spełnia
(wartość logiczna 1) - nie spełnia (wartość togiczna 0).

XlV. lNF0RMAC'E o sPosoBlE PoRozUMlEWANlA slĘ zAMAWlAJĄcEGo z WYKoNAWCAMl oMZ
PRzEKAZYWAN lA oŚwtnoczEŃ l DoKUMENTÓW

1. zgodnie z art. 10c ust" 2 ustawy Pzp w związku z art. 18 ustawy z d nia22 czevca 2016 r. o zmianie
ustawy - Prawo zamówień pubticznych oraz niektórych innych ustaw (tekstjedn.: Dz. U. z2017 r.
poz. 1579, 2018) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 tistopada 2012 t. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 t. z 2018 t.
poz. 106, 138,650 i1118), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

2. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują
pisemnie lub za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej.

3. Jeżeti Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
za pośrednictwem faksu tub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2oo2 r. o świadczeniu usług lub drogą eleKroniczną (t.i. Dz. U.22017 r'poz.
1219, z2o18 r. poz.650), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

ł. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej uwaźa się za złożone W terminie, jeżeti ich treść dotarła do adresata,
tj. na serwer Zamawiającego, przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona.

5. Zamawiający Wezwie WykonawcóW, którzy W określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
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zamaWiającego ośWiadczeń lub dokumentów do ich uzupełnienia W oznaczonym terminie.

XV. TRYB UDZlELANlA WYJAśNlEŃ W SPMWACH DoTYcZĄcYcH oGŁoszENlA

1. Wykonawca może się zwracać do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający
udzieti niezwłocznie odpowiedzi na Wszelkie Żapytania związane z prowadzonym postępowaniem
jednak nie póŹniej niż na 2 dni pzed u pływem terminu składania ofert, pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpĘnął do Zamawiającego nie póŹniej niź do końca
dnia, w którym u pływa połowa wyznaczonego terminu składania of€rt.

2. )eżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia Wpvnął po upływie terminu składania, o Kórym
mowa W p. xv.l lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień atbo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Przedłużenie terminu składania ofeń nie Wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w P. XV.1.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach jw. upoważnieni są:

1) Bogdan Grzegorczyk,

. 2) Remigiusz Rutkowski.

XVl. TRYB WPRoWADZANlA EWENTUALNYCH zMlAN W oGŁoszENlU

1. W szczegótnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający moźe
zmodyfikować treść dokumentów składających się na Ogłoszenie.

2. Każdą dokonaną w trakcie postępowania zmianę, Zamawiający udostępni na stronie
internetowej: http:/ /warszawa.stat.gov.pl/zamowienia-pu bliczne-us/.

3. leżeti w wyniku zmiany treści ogłoszenia będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofercie, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Wtakim przypadku wszelkie
prawa i zobowiązania (Wykonawcy i Zamawiającego) będą podtegaĘ nowym terminom.
lnformacja o tym zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.

XVll. WARUNKl WPŁAW l zWRoTU WAD|UM

Nie iest wymagane wniesienie wadium,

XVlll. TERMlN zWlĄzANlA oFERTĄ

1. Wykonawca związany jest ofertą paez okres 30 dni licząc od dnia, W którym upływa termin
składania ofert.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się Wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie [ub na wniosek Zamawiającego może przedłużyĆ termin związania
ofertą, z tym ze Zamawiający może tytko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrocić się do Wykonawcow o wyrażenie zgody na przedłuzenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niz 60 dni.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWAN!A OFERTY

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z Wymaganiami określonymi w ogłoszeniu.

2. Każdy Wykonawca ma prawo złożyĆ tytko jedną ofertę. Złożenie przezjednego Wykonawcy więcej
niż jednej oferty tub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystl<ich ofert
złożonych przez danego Wykonawcę.

3" Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.

4. ofertę nateży przygotować na (tub) w oparciu o Formularz oferty stanowiący załącznil< Nr 3

do niniejszego ogłoszenia.

5" oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim oraz byĆ
podpisana przez osobę uprawnioną do występowania W imieniu Wykonawcy i zaciągania
zobowiązan, co powinno wynikać z dokumentu rejestrowego firmy. Upoważnienie (w oryginate)
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do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentow
zatączon y ch przez Wyko nawcę.

6. Treść oferty ma byĆ napisana w formie wydruku komputerowego' maszynopisu lub nieścieralnym
atramentem.

7" Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym należy dostarczyć z tłumaczeniem na język
potski.

8. oferta Wraz ze Wszystkimi załącznikami musi być umieszczona W zapieczętowanej kopercie
opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami:

Postę p owa n i e ofe rtowe z n a k: WAW-W 
^.27 

20.43.2019

oferta na: Roboty budowlane polegające na uszczelnieniu połączenia pomiędzy budynkami Lipsk
i Łącznik połozonymi w Warszawie przy u[. 1 Sierpnia 21

Liczba kartek ................

(okreśtić ite kart znajduje się w kopercie)

Nie otwieraĆ przed (on,"' otwarciaot ,..) godziną 10:00.

g. Dokumenty, ktorych żąda Zamawiający, mogą być przedstawione W formie oryginału tub
kserokopii poświadczonej zazgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza.

10" W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegających się o udzielenie zamowienia oraz W przypadku
podmiot w innych, o kt rych mowa W P.X, kopie dokumentow dotyczących odpowiednio
Wykonawcy tub tych podmiot w mogą być poświadczone za zgodność z oryginałern przez
Wykonawcę lub te podmioty. l

11. W przypadku gdy przedstawiona kserokopia dokumentu będzie nieczyte[na tub budząca
wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia oryginału [ub
notarialnie potwierdzonej kopii.

12. Wszelkie poprawki tub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.

13. Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia części jawnej oferty od części stanowiącej tajemnicę
przedsiębiorstwa W rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeti
Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa W rozumieniu
przepisow art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.419), nie mogą być udostępnione, część oferty, ktora zawiera te informacje
nalezy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: ,,Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa''. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest
dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeŻonych w nie.! informacji.
Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych W przywołanym
powyżej przepisie, \., że zastrzeżona informacja:

1) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w ce[u zachowania poufności.

14. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o kt rych mowa w art.86 ust. 4Pzp.

Ml EJ5CE SKŁADAN lA oFERT

1. ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak W p. XlX.8 niniejszego ogłoszenia
należy złoŻyĆ do dnia 9 października 2019 roku do $odz. 10:00 w Kancelarii Urzędu Statystycznego
w Warszawie, 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia2l (parter budynku).

2" W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawcę oraz zwl'oci ofertę.

3. Celem dokonania zmian bądź poprawek w ofercie Wykonawca moze wycofać wcześniej złozoną
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ofertę i złożyć ją po modyfikac|i ponownie, pod warunkiem zachowania WyŻnaczonego
W ogłoszeniu terminu składania ofert.

4. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien
we własnym interesie W taki sposób przygotować przesyłkę, aby wstopniu makśymalnym
zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu pocztowego,

XXI. MIEISCE ITRYB OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nasĘpi w Urzędzie statystycznym w Warszawie, u[. 1 sierpnia 21,

w pokoju nr 21o (lt piętro) W dniu 9 paŹdziernika 2019 roku o godz. 10:30.

2. z zawartością ofert nie moźna zapoznać się przed upływem terminu otwarcia.

3. otwarcie ofert jest iawne. Wykonawca może być obecny przy otwieraniu kopert z ofertami.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfi nansowanie zamówienia.

5. Podczas otwarcia ofert podana będzie nazwa (firmy) oraz adres Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności

. zawańych W ofercie.

6. Niezwtocznie po otwarciu ofeń Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:

t) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów Wykonawców, |łórzy złożyli oferty W terminie,

a) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

7. Wyniki postępowania obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Urzędu Statystycznego
w Warszawie.

XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych.

2. cena oferty zostanie podana prŻez wykonawcę W Formularzu oferty' cena oferty jest ceną

ryczałtową za wykonaną robotę budowlaną.

3. cena ofertowa brutto posłuł do porównania złożonych ofert iwyboru oferty najkorzystnie|szej.

4. W cenie ofertowej brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy'
jeżeti na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towaróW i usług oraz podatkiem akcyzowym.

5. W cenie ofertowej brutto uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia
przez wykonawcę, a konieczne do reatizacji przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty
i rabaty.

6. ,|eżeti złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej ofeńy doticza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów iusług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie 2 tymi przepisami.

UWAGA: Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawia|ącego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)

towaru, którego dostawa tub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich
Wartość beŻ kwoty podatku. Wzór Formularza oferty został opracowany przy założeniu, iź wybór
oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawia'jącego obowiązku podatkowego w zakresie
podatku VAT. W pzypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o innej treści,
to winien odpowiednio zmodyfikować treść Formularza oferty.

7. cena całkowita oferty brutto określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres
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obowiązywania umowy.

8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie.

9. zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek.

10. Zamawiający poprawi inne omytki potegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, nie
powodujące istotnych zmian w treści oferty.

Xxlll. lNFoRMAcJE DoTYcZĄcE WALUT oBcYcH W JAK|CH MoGĄ BYĆ PRoWADzoNE RozLlcZENlA MlĘDł
ZAMAWlA'|ĄCYM A WYKoNAWCĄ

zamawiający będzie prowadził roz[iczenia z Wykonawcą tylko w PLN.

XXIV. ODRZUCENIEOFERTY

1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

1) jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp,

z) jej treść jest niezgodna lub nie odpowiada treści ogłoszenia,

' 3) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwel konkurenc.ii,

' 4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamóWienia,

5) zawiera błędy W obliczeniu ceny,

6) Wykonawca W oznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki, o kórej mowa
W ań 87 ust. 2 p. 3 Pzp'

7) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa W art. 85 ust.2 Pzp, na przedłużenie terminu
związania ofertą'

8) jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,

9) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XXV. PRZY WYBORZE OFERTY zAMAWlAJĄcY BĘDzlE KlEROWAŁslE NASTĘPUJĄCYM| KRYTERIAMI:

KRYTERIUM Waga kryterium

Cena brutto 10O%

zamawiający dokona oceny ofert iwyboru oferty na|konystniejszej w oparciu o kryterium najniźsze|

* ceny. Zamawia'iący udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada Wszystkim Wymaganiom
wynikającym z ogłoszenia i będzie miała najniższą cenę.

XXVI. lNFoRMACJE o WszELKlcH FoRMALNoŚclAcH, JAK|E PoWlNNY ZosTAĆ DoPEŁNloNE Po ZAKoŃcZENlU
PosTĘPoWANlA W CELU ZAWARC|A UMoWY

1. Niezwłocznie po wyboze naikorzystnieiszej oferty Zamawiająry przekaże t9 informację
Wykonawcom.

2. Jeżeti Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę
najkorzystn iejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
ioceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postgpowania.

XXV|l. PoUczENlE ośRoDKACH ocHRoNY PRAWNEJ

Wykonawca może niezwłocznie poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami lub
postanowieniami niniejszego ogłoszenia podjętej pzez niego czynności lub zaniechaniu czynności,
do której jest on zobowiązany.

1,1,



załącznik n] 1

opis przedmiotu zamówienia

Charakterystyka obiektu
Budynek składający się z budynku biurowego typu Lipsk i budynku parterowego tzw. Łącznika położony
w Warszawie przy ut. 1 Sierpnia 21.

Ocena stanu technicznego
Po odkryciu połączenia ściany budynku typu Lipsk, a dachem budynku parterowego stwierdzono oderwanie
się wywiniętej papy na ścianie budynku typu Lipsk, które powoduje przy opadach deszczu dostawanie się
wody opadowe| pod Warstwę papy i powstawanie zacieków na ścianach Wewnętrznych budynku parterowego
tzw. Łączn ika.
Zakres robót
W celu uszczelnienia połączenia budynku biurowego typu Lipsk z budynkiem parterowym tzw. Łącznikiem
na[eźy:

1. zdjąć szktane płyty elewacyjne w ramkach aluminiowych na całej długości budynku parterowego - 50
szt.,

2. zerwać Warstwy papy termozgrzewalnej do koryta odpływowego o powierzchniokoło 150 m'Ż,

3. oczyścić podłoże po zerwanej papie,
4. zagruntować podłoże dachu środkiem gruntującym np. Abizolem,
5. pokryć dach papą termozgrzewalną,
6. wykonać obróbkę btacharską na ścianie budynku Lipsk nad miejscem wklejenia papy na długości

około 50 m,
l. założyć szkLane płyty elewacyjne,
8. uszczelnić płyty elewacy|ne od góry iz bokóW taśmą Denso,
9. wywieźć i zutylizować materiaĘ z rozbiórki.

Zdjęcie nr'l elewacji b Li psk na połącz_ęn i q 4!.','dyn ki
rySBN

:l

T2



cie nr 2 elewacji bud nkiem tzw. cznikiem
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Rzut dachow

PłZrfi&(:J.'ł-l

Przekroj budynkow
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Zatącznik nr 2

u M owA wAW-wA .2720.43.2019

zawarta w dniu .......2019 roku w Warszawie pomiędzy:

strony umow

Niniejsza umowa Żawarta została W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam wienia
publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i Prawo zam wie publicznych.

s1
'l. Przedmiotem zam wienia są roboty budowlane potegające na uszczelnieniu potączenia pomiędzy

budynkami Lipsk i Łącznik połoźonymi w Warszawie przy ul.'l sierpnia 21

2. szczeg łowy opis izakres przedmiotu zam wienia, określa załącznik nr 1 do Umowy.

52

1" Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

2' Termin wykonania przedmiotu Umowy uwaźa się za zachowany, jeźeti przed jego upływem Wykonawca
dokona zgłoszenia odbioru przedmiotu umowy' a w wyniku odbioru zostanie podpisany protok ł
odbioru koticowego,

s3
1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z warunkami realizacji umowy

itreścią opisu pnedmiotu zam wienia, oraz że posiadane informacje są wystarczaiące do realizacji
przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich zastrzeże .

2' Do obowiązk w Wykonawcy naleźy w szczeg lności:

1) wykonywanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową, z opisem przedmiotu zam wienia iofertą
Wykonawcy, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami technicznymi iprzepisami
z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony środowiska, odpad w, przeciwpoźarowymi i innymi
przepisami szczeg łowymi obowiązującymi W tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest też
do wykonania prac, kt re w spos b oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot Umowy
osiągnął wymagane ce[e, nawet, jeżeli elementy takie nie są Wyraźnie wyszczeg lnione
w Umowie,

2) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi niniejszą Umową przez osoby
posiadające stosowne kwatifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, jeźeli ustawy nakładaią
obowiązek posiadania takich uprawnie ,

3) zapewnienie dostaw materiał w niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy,

4) zabezpieczenie terenu budowy pod względem bezpiecze stwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi, ujemnymi skutkami oddziaływania W trakcie rob t, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, ze starannością uwzgtędniającą zawodowy charakter działalności,

5) zabezpieczenie pod Względem BHP i ppoż. miejsc wykonywania rob t oraz miejsc składowania
materiał W, zgodnie z obowiązującymi W tym zakresie przepisami,

6) ubezpieczenie się od zdarze losowych, od odpowiedziatności cywilnej w stosunku do os b
trzecich za szkody oraz od następstw nieszczęśtiwych wypadk w,

7) wykonania prac w spos b nienaruszający interes w Zamawiającego i os b trzecich, utrzymywanie
czystości na terenie dr g transportowych, W tym WeWnątrz budynku,
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4.

8) umozliwienie Zamawiającemu W każdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu prac'

realizowanych prac' stosowanych w ich toku wyrobow oraz Wszetkich okoliczności dotyczących
bezpośredniej realizacji przedmiotu Umowy,

g) przestrzeganie przepisow og tnego rozporządzenia 2016l679 w sprawie ochrony osob fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchytenia dyrektywy asl+6lWE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.),

Wykonawca ponosi odpowiedziatność, za jakość materiałow zastosowanych do wykonania przedmiotu
U mowy.

Wykonawca zobowiązuje się stosować jedynie materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodności, Wymagane przez odpowiednie przepisy. Wybrane przez Wykonawcę
materiały tub wyroby do zastosowania przy reatizacji i wycenie przedmiotu zamowienia muszą
posiadać, co najmniej taką wartośĆ techniczną, użytkową i estetyczną, jakiej wymagał Zamawiający
w specyfikacji oraz muszą zgodnie z prawem być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
okreśtone w ofercie nazwy producenta tub parametry charakteryzujące wybrany przez wykonawcę
produkt są wiążące przy spetnieniu ww. wymogow"

Wykonawca zobowiązuje się działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zateceniami
przekazanymi przezZamawiającego, w tym w zakresie bezpieczenstwa i ppoż.

6. Wykonawca oświadcza, że wykonawcy rob t będą posiadać aktualne zaświadczenia lekarskie beŻ
przeciwwskaza zdrowotnych do wykonywania pracy oraz szkolenie z zakresu bhp i pppź.

Po zakonczeniu prac okreśtonych przedmiotem Umowy Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu
gotowość do odbioru.

Zamawiający, W terminie 3 dni roboczych (dni robocze są to dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia gotowości do
odbioru ko cowego, zaakceptuje zgłoszony przedmiot Umowy lub zgłosi do niego zastrzezenia,
odnotowując to w protokole odbioru. W przypadku zgłoszenia zastrzeze Wykonawca, uwzględni
je i ponownie przedstawi Zamawiającemu przedmiot Umowy do odbioru. W takiej sytuacji Zamawiający
dokona ponownej oceny i odbioru na zasadach opisanych w zdaniu pierwszym.

Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych
wyrobow budowlanych zgodnie z Wymogami określonymi W powszechnie obowiązujących przepisach
prawa, w tym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Strony ustalają, że nad prawidłowym przebiegiem rob t sprawować będą nadzor następujące osoby:

, ze strony Zamawiającego:

. ze strony wykonawcy: ......"...

W zakresie wzajemnego wspołdziałania przy realizacji przedmiotu Umowy Strony zobowiązują się
działać n iezwłocznie, p rzestrzegając obowiązujących przepisow prawa.

Wykonawca We własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

W trakcie trwania robot Wykonawca zapewni kontener na odpady demontazowe i gruz.

Wykonawca zapewni utylizację odpadow powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in.: z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz. U" z2018 r.ł poz" 21) i ustawąz dnia 27 kwietnia 2001 r" Prawo ochrony środowiska (t"j" Dz" U"

z2O1B r., poz.799).

Po zakonczeniu rob t Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, usunąć wszelkie
materiały pochodzące z demontażu oraz pozostawić plac budowy czysty i nadający się do użytkowania.

Wykonawca przyjmuje wszelką odpowiedzialność za każdego rodzaju wypadek, ktory wydarzy się
wwyniku rob t mu powierzonych, ponosząc całkowite ryzyko, kary i sankcje oraz ponosi pełną
odpowiedziatność za działania i zaniechania osob i podmiotow wykonujących przedmiot Umowy w jego

imieniu, jak za własne działania i zaniechania.

5.

7.

8.

9"

10"

1',t.

15.

16.

12.

13.

14"
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Do obowiązkow Zamawiającego należy W szczeg tności:

1) przekazanie placu budowy,

2) dokonanie odbioru przedmiotu Umowy,

3) zapłataWykonawcyumowionegowynagrodzenia.

2. Zannawiający przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni od podpisania Umowy
(chyba, Że zajdą uzasadnione okoticzności uniemożtiwiające przekazanie placu budowy
W powyzszym t'erminie). W terminie tym Zamawiający udostępni także posiadaną dokumentację.

Zamawiający umożtiwi Wykonawcy' na czas realizacji przedmiotu Umowy, korzystanie z wody i energii
elektrycznej za pośrednictwem przyłączy ztokalizowanych W budynku. Koszty zużycia energii
elektrycznej oraz wody nie obciązą Wykonawcy.

Zamawiający jest uprawniony do bieżącej kontroli realizacji zobowiązan Wykonawcy wynikających
z niniejszej Umowy, a Wykonawea.!est zobowiązany do wspołpracy umożliwiającej przeprowadzenie
Zamawiające m u kontro[i.

55

Wykonawca, podwykonawca [ub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzający
zawrzeĆ umowę o podwykonawstwo, kt rej przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, ,

w trakcie realizacji zamowienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy' przy czym
podwykonawca [ub datszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Termin zapłaty Wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze być dłuższy niż30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy' podwykonawcy [ub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy
[ub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowtanej.

Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy' ktorej przedmiotem są roboty
budowlane albo projektu jej zmiany przysługuje prawo zgłoszenia do niego pisemnych zastrzeżen.
Fisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo mogą dotyczyć:

1) niespełniania wymagan określonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

2) przewidywanego termin zapłaty wynagrodzenia dłuższego niz 30 dni.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeże do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez
Zamawiającego.

Wykonawca, podwykonawca tub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
ma obowiązek przekazania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, kt rej przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo moze poświadczyĆ
przedkładający"

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłozonej umowy o podwykonawstwo, kt rej przedmiotem
są roboty budowlane' W terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

Wykonawca, podwykonawca [ub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,z wyłączenlem umow
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niŻ0,5% wartości umowy brutto.

Zazgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo moze poświadczyĆ przedkładający.

T7

6.

7.



8" W przypadku, o kt rym mowa w ust.7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuzszy niz 30 dni,
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do niezwłocznego doprowad7enia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

s6
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy tub datszemu podwykonawcy' ktory zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, kt rej przedmiotem są roboty budowlane, tub ktory zawarł przedłozoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, kt rej przedmiotem są dostawy lub ustugi, w przypadl<u

uchytenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zam wienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie nateżności powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem są roboty budowlane, tub
po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo, kt rej przedmiotem są dostawy tub usługi.

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek ikar umownych,
należnych podwykonawcy [ub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwr ci się do Wykonawcy o zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty Wynagrodzenia podwykonawcy tub
dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania.

W przypadku zgłoszenia uwag' o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający moze:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeti Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty a[bo

2\ wterminie 30 dni od uzyskania wyjaśnieri Wykonawcy lub upłynięcia terminu na ich zgłoszenie,
złożyĆ do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy [ub
dalszego podwykonawcy W przypadku istnienia zasadniczej wątptiwości Zamawiającego,
co do wysokości nateżnej zapłaty tub podmiotu, kt remu płatność się nalezy, albo

3) w terminie 30 dni od uzyskania wyjaśnieri Wykonawcy [ub upłynięcia terminu na ich zgłoszenla
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy [ub dalszemu podwykonawcy'
jeżeti podwykonawca [ub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawCV, o ktorych
mowa w ust" 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego Wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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Ryczałtowe Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu Umowy ustala się na kwotę

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania
przedmiotu Umowy.

Termin zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają na21dni od daty wystawienia prawidłowo wystawionej
faktury VAT wraz z załączonym protokołem odbioru ko cowego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

5. Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury VAT d[a zamawiającego:

2"

3.

4.

6.

l"

2.

2
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1) oświadczenia, ze dokonał stosownej zapłaty na rzecz wszystkich podwykonawcow tub datszych
podwykonawcow za usługi i dostawy związane z realizacją przedmiotu umowy' ktorych termin
zapłaty został ustalony przed dniem wystawienia faktury VAT oraz wskazania podwykonawcow
i wykonawc w, na rzecz ktorych dokona płatności po otrzymaniu nateżnego Wynagrodzenia
od Zamawiającego"

2) oświadczen podwykonawcow tub datszych podwykonawc w, kt rych termin wymaganych
nalezności został ustalony na dzien przed wystawieniem faktury VAT przez Wykonawcę,
potwierdzających, że na dzieli wystawienia faktury VAT dta Zamawiającego, otrzyma[i
od Wykonawcy Wynagrodzenie należne z tytułu zawartych z Wykonawcą um w na prace
budowlane i nie zgłaszają roszczen finansowych do Zamawiającego za roboty wykazane
w protokote odbioru.

oświadczenia Wykonawcy' podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w p. t) - z)
powinny zawierać krotki opis dostawy, usługi lub opis roboty budowlanej wraz z zestawieniem kwot
naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom' a do oświadczeli tych winny zostać dołączone
odpisy dokurnentow lub dokumenty potwierdzające uprawnienie osob, ktore je złoŻyły w imieniu
podwykonawcow i datszych podwykonawc w, do reprezentowania podmiot w, w ktorych imieniu
zostały te oświadczenia złożone.

Za dzien zaptaty uważa się dzien obciążenia rachunku Zamawiającego.

Wykonawca pod rygorem nieważności nie moze dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy,
bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

s8
Wykonawca zobowiązany jest do oddania, a Zamawiający do odebrania przedmiotu Umowy
po stwierdzeniu jego należytego wykonania"

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robot na okres 36 miesięcy, liczonej
od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

W przypadku określonym w ust. 2 Wykonawca jest odpowiedziatny z tytułu rękojmi za wady na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym, z tym, ze okres obowiązywania rękojmi jest tozsamy z okresem
obowiązywania gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2.

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się po odbiorze robot budowlanych, potwierdzonym
bezusterkowym p rotokołe m od bioru robot stanowiących przed miot u m owy.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad i usterek w terminie 14 dni od daty
otrzymania zgłoszenia przesłanego przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, np. technotogicznych nie jest moztiwe
dotrzymanie terminu' o ktorym mowa w ust. 4, może on zostać przedłużony przez Zamawiającego na
czas niezbędny do usunięcia przeszkody w wykonaniu zobowiązania na pisemny wniosek Wykonawcy.

W przypadku niedotrzymania terminu, o kt rym mowa w ust. 4 tub terminu ustatonego w sposob
określony w ust. 5, Zamawiający zastrzega sobie prawo do usunięcia wad i usterek na koszt Wykonawcy
niezaleznie od prawa do naliczenia kar umownych.

8. Zamawiający moźe dochodzić roszczeli z tytułu rękojmi i gwarancji takźe po upływie termin w
określonych W ust. 2, ieżeti zgłaszał wady przed upływem tych termin w.
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1. W przypadku op źnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy ponad termin Wskazany odpowiednio w 5 2
usL 1 Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto,
o kt rym mowa w 5 7 ust. 1Umowy, za każdy rozpoczęty z pierwszych 5 dni op źnienia, za6dzie
op źnienia do 10 dnia W Wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, a za 11 i każdy kotejny rozpoczęty dzie
op źnienia 1% Wynagrodzenia brutto, iednak nie więcej niż 10% Wynagrodzenia brutto.
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2. W przypadku opóźnienia W terminie usunięcia Wad stwierdzonych W okresie gwarancji, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa W 5 7
ust.'l za kaźdy rozpoczęty roboczy dzień opóźnienia ponad termin, o którym mowa w 5 8 ust.4 lub
ustalony zgodnie z s I ust. 5.

3. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie powstałe z winy Zamawiającego lub powstałe w wyniku
działania siły wyższej'

4. W razie odstąpienia od Umowy pzez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykona cy' Wykonawca
zapłaci zamawiaiącemu karę umowną W wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o kórym mowa W s 7

ust. 1,

5. W przypadku nieterminowei zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % nieterminowo
wypłaconego wynagrodzenia'brutto za każdy dzień nieterminowej zapłaty, a W przypadku braku zapłaty
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości l % niewypłaconego Wynagrodzenia brutto.

6. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną W wysokości iednego tysiąca złotych za każdy
przypadek:

1) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, a także proiektu jej zmiany;

2) niepzedłożenia Zamawia|ącemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo [ub dalsze podwykonawstwo, a także jej zmiany;

3) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;

4) naruszenia postanowień pzepisów ogólnego rozpoządzenia 2016l679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwaruaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchytenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary
umowne na zasadach ogótnych Kodeksu cywilnego.
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1. W raŻie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, źe wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający moźe
odstąpić od Umowy w terminie 3o dni od powzięcia wiadomości o powyźszych okoIicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za roboty już wykonane.

2. Zamawiający iest uprawniony w terminie 7 dni od powzięcia informacji o danym wydarzeniu
do odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym W następujących przypadkach:

r) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania robót W terminie'l0 dni od dnia
protokolarnego wprowadzenia na teren budowy,

2) w przypadku przerwania przez Wykonawcę robót na okres dłuższy niż 5 dni roboczych bez
uzyskania uprzedniej zgody zamawiaiącego,

3) w przypadku niewykonywania robót zgod nie z zasadami sztu ki budow[anej, przepisami prawalub
postanowieniami niniejszej Umowy,

4) w przypadku zastosowania materiału nieposiadającego atestu, certyfikatu [ub aprobaty
technicznej wymaganej przez odpowiednie przepisy lub niedopuszczonego do stosowania
w budownictwie,

5) konieczności więce| niż 2 krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy [ub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niź 5% kwoty
określonej w 5 7 ust. 1Umowy,

20



3"

6) cięzkiego naruszenia postanowien przepisow ogotnego rozporządzenia 2016l679 w sprawie
ochrony osob flzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchytenia dyrektywy 95la6lWE (Dz. Urz. UE l_ 1'19 z 4.5.2016 r.).

Do cięzkich naruszen za\icza się: przekazanie tub sprzedaż danych osobowych uzyskanych
od Zamawiającego firmie marketingowej tub innemu podmiotowi nie reatizującego działan
objętych przedmiotem niniejszej umowy.

W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca W ciągu 5 dni roboczych od daty odstąpienia od Urnowy:

1) uporządkuje i opuści teren budowy oraz usunie sprzęt i materiały na własny koszt,

2) sporządzi przy udziale Zamawiającego protok ł inwentaryzacji robot (według stanu na dzien
odstąpienia, za faktycznie wykonane i odebrane roboty), kt ry stanowić będzie podstawę
rozliczen, atakze zabezpieczy przerwane roboty na własny koszt w sposob wskazany przez
Zamawiającego"

W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązk w, o kt rych mowa w ust. 3 p. r) tub 2),
Zamawia,iący ma prawo dokonać tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Wykonawca zobowiązuje się wykonaĆ zakres rzeczowy, objęty niniejszą Umową, własnymi siłami lub
przy udziate podwykonawc w w zakresie rob t:

4.

1.

1)

2)

3)
4)

2. W przypadku zlecenia części robot podwykonawcy:

1) Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom' zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać
przepisow wynikających z art.6471 Kodeksu cywi[nego'

2) Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow,

3) Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca [ub
Wykonawca samodzielnie spetnia je W stopniu nie mniejszym niŻ Wymagany W trakcie
postępowania o udzie[enie zamowienia, jeżeli następuje zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, fld kt rego zasoby Wykonawca powoływat się,
na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zam wieri pubticznych, w celu wykazania
spełniania warunkow udziału w postępowaniu, o ktorych mowa w art.22 ust" 1 tej ustawy,

!+) Wykonawca ponosi pełną odpowiedziatność za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia, jakośĆ
i terminowość prac podwykonawcy, jego przedstawicieti i pracownikow, a takze ponosi pełną
odpowiedziatność wobec Zamawiającego i osob trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia,
zniszczenie czy utratę urządze i wyposażenia znajdujących się na terenie objętym realizacją
Umowy) i straty wynikłe z realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawcę jak za swoje własne.

W umowie z podwykonawcą robot budowlanych Wykonawca:

1) rna obowiązek okreśtić szczegołowo przedmiot umowy' wynagrodzenie oraz zasady iterminy
wypłaty Wynagrodzenia, przy czym termin wypłaty Wynagrodzenia podwykonawcy nie moze być
dłuzszy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzających
wykonan ie robot budowtanych,

2) ma obowiązek uzależnić zapłatę drugiej części wynagrodzenia należnego podwykonawcy, jezeti
jest ono płatne w częściach, od zapłaty przez podwykonawcę Wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane datszym podwykonawcom,

3.
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3) uzateżnić obowiązek zapłaty całości Wynagrodzenia należnego podwykonawcy po Wykonaniu
całości robót budowlanych od zapłaty przez podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane dalszym podwykonawcom,

4) ma przewidzieć obowiązek przedłożenia Zamawiającemu pro|ektów umów zawieranych
z dalszymi podwykonawcami wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób, które
będą te umowy podpisywać do reprezentowania stron tych umóW, a także ze zgodą Wykonawcy
na ich zawarcie, przynajmniej 7 dni przed dniem ich podpisania, a także obowiązek przedłoźenia
Zamawiającemu podpisanych umów najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich podpisania,

5) ma przewidzieć obowiązek pnestrzegania pzepisów ogólnego rozporządzenia 20161679
w sprawie ochrony osób ftzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwE (Dz. Urz. UE L 1'l9

z 4.5.2016 r.),

4. Wykonawca ma obowiązek teiminowego regulowania płatności na rzecz podwykonawców za wykonanie
przed miotu Umowy.

5. Wymogiodnoszące się do Wykonawcy ipodwykonawców, określone W ust.2 - 3, stosuje się odpowiednio
do.dalszych podwykonawców.
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1. Osobą uprawnioną do kontaktu i podpisania protokołu odbioru ze strony Wykonawcy iest

Zmiana wskazanej osoby nie stanowi zmiany Umovvy.

2. osobą uprawnioną do kontaktu i podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego jest
...,, nr faksu ................,...., tel...

Zmiana wskazanej osoby nie stanowi zmiany Umowy.
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'l. Wszetkie zmiany postanowie Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron na piśmie, pod

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zam wie pubticznych'

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewaźności, istotna zmiana postanowie Umowy W stosunku
do treści oferty, na podstawie kt rej dokonano wyboru Wykonawcy z wyłączeniem zmian dotyczących:

l) zmiany rodzaju materiał w, w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania lub
wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach icechach użytkowych takich samych
tub tepszych [ub |akościowo wyższych [ub technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materiał w
wymaga pisemnej akceptacji zamawiającego, uzyskanie kt rej wymaga przedstawienia przez
Wykonawcę szczeg łowego uzasadnienia zmiany' Zaproponowane nowe materiały nie mogą
powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w Umowie,

2) wydłużenia terminu realizacji rob t w przypadku:

a. Wstrzymania przez Zamawiającego wykonania rob t o okres nie dłuższy niż okres Wstrzymania
rob t,

b. zaistnienia okoliczności, kt rych nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy,

c. działania siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy jak wielodniowe,
ciągłe opady deszczu,

3) terminu wykonania zam wienia, |eźeti jego przedłuźenie wynika z przyczyn leżących po stronie
zamaWiaiącego,

4) terminu przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, jeżeti zajdą uzasadnione okoliczności
uniemoźliwiające przekazanie terenu budowy w terminie określonym Umową,
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5) uzasadnion ych przyczyn technicznych tub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany
sposobu wykonania Umowy,

6) konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru przedmiotu Umowy, spowodowanej
podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontro[i jakości
i sposobu prowadzenia roboty budowlanei,

7) działań osób trzecich u niemoźliwiających Wykonywanie robót budowlanych, które to działania
nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpĘw na realizację
przedmiotu Umowy, W tym wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,

9) przyczyn wynikających ze specyfiki działalności zamawiającego,

10) odbiegających w sposób istotny od przy,iętych w ofercie warunków wykonania przedmiotu
Umowy, których nie'dało się przewidzieć, a które mogą skutkować niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu Wykonania umowy, jeżeti Wykonawca w ciągu
7 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa W ust.2 p. 2) b.-c' i p.3) - 7)' nie zgłositego
faktu wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej do zaakceptowania przez Zamawiaiącego. W przypadku
zaakceptowania przez Zamawiającego uzasadnienia przedłużenia terminu Wykonania umowy
sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania umowy.

4. W przypadku dokonania zmian Umowy, o których mowa W ust. 2 p' 4) - 5), postanowienia Umowy
W szczególności dotyczące kar umownych będą miały zastosowanie do nowych terminóW.
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1. Wszelkie doręczenia dokonywane będą na następujące adresy:

1) dla zamawiającego: Urząd statystyczny W Warszawie, u[. 1 sierpnia 21,02-134 Warszawa,

2) dtaWykonawcy:---.....----.--.

2. Wszelkie spory między stronami wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy dta siedziby zamaWiaiącego.

3' W sprawach nieu regu lowanych UmoWą mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
pubticznych, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu rywitnego.

4. W przypadku problemów interpretacyjnych postanowień umownych, strony będą dokonywać ich
wykładni W oparciu o ogłoszenie o zamówieniu, opis pzedmiotu zamóWienia i ofertę Wykonawcy'

5. lntegralną część Umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz poniższe załączniki do Umowy:

1) Zał. Nr 1 opis przedmiotu zamóWienia,

2) Zał' Nr 3. oferta Wykonawcy,

6. W przypadku sprzeczności postanowień Umowy z załącznikami, ogłoszeniem o zamówieniu iopisem
przedmiotu zamówienia pierwszeństwo maią postanowienia Umowy'

7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (oz. u. z 2018 r. poz' 1oo0) oraz Rozporządzenia Partamentu Europejskiego i Rady (UE)

20161679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób flzycznych w związku z przetwąrzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
esl46lwE.

8' Nieważność któregokolwiek postanowienia Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy.
W przypadku, gdy Kórekotwiek z postanowień Umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne,
wjego mieisce stosuje sig odpowiedni pzepis prawa powszechnego.
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9. Umowa została sporządzona W 2 jednobamiących egzemplarzach, W tym 'l egzemplarz dta
zamawiającego i1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWlAJĄCY WYKONAWCA
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Zatącznik nr 3

OFERTA

FORMULARZ OFERW

Uwaga: Wypełnia w całości i podpisuje wykonawca

Wykonawca:

(petni nazwa/fi rma, adres)

Nr tel.

e- ma i[:

NIP: ".......

REGON:

oFERTA DLł
Urzędu statystycznego w Warszawie

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zam wienia publicznego na roboty budowlane
potegające na uszczelnieniu połączenia pomiędzy budynkami Lipsk i Łącznik położonymi w Warszawie przy
ul. 1 Sierpnia 21

my niżej pod pisani:

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawc w); w przypadku składania olerty przez podmioty
występujące wsp lnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiot w składających wsp tną
ofertę)
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SKŁADAMY oFERTE na Wykonanie przedmiotu zamóWienia zgodnie z opisem Przedmiotu ZamóWienia, a

mianowicie na Wykonanie robót budowlanych polegających na uszczelnieniu potączćnia pomiędry
budynkami tipsk i Łącznik położonymi w Warvawie prŹy uL 1 sierpnia 21

1. oŚWlADczAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnornocnikiem
do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas W postępowaniu i zawarcia umowy
jest:

(wypełniajq jedynie przedsiębiorcy shładający wsp lnq ofertę |ub wyhonawcy, ht rzy w powyższym zahresie ustanowili pełnomocnictwo)

2. oŚwlnoczAMY, że spełniamy Warunki udziału w postępowaniu, ustanowione W zakresie ol<reślonym
w art. 22 ust. 1 p.l) - 4) ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Oz.U.z018 poz.1986. - zwanej datej
ustawą p.z.p).

oŚwlnoczAMY, ze Wypełnitiśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 [ub art. 14 RoDo]
wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezpośrednio [ub pośrednio pozyskaliśmy w celu
ubiegania się o udzietenie zam wienia publicznego W niniejszym postępowaniu.

oświadczdffiY, że nie uczestniczymy W żadnej formie w jakiejkolwiek ofercie dotyczącej tego
postępowania.

oŚwlnoczAMY, ze dysponujemy odpowiednim potencjatem technicznym i zawodowym do realizacji
zamowienia.

oŚwlnocZAMY, że możemy wykazać się, ze W okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania
ofert, (a jeżeti okres prowadzenia działalności jest krotszy - w tym okresie), należycie wykonaliśmy
nie mniej niż dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamowieniu
iwartością min.20 000 zł brutto każda.

oŚwlnoczAMY, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z uwagi na okoliczności
wskazane przepisem art.24 ust. 1 i ust.5 punkt 1 ustawy P.z.p.

B. OŚWIADCZAMY, Że zapoznaliśmy się z opisem Przedmiotu Zamowienia i uznajemy się za związanych
okreśtonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

9. oferujemy wykonanie dostawy zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia i wzorem umowy za cenę
brutto (z podatkiem od towar w i usług - VAT):

IADCZAMY, że zobowiązujemy się do wykonania robot budow[anych potegających
połozonymi w Warszawie przyna uszczelnieniu połączenia pomiędzy budynkami Lipsk i Łącznik,

u[" 1 Sierpnia 21, w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.

1'!" oŚwlnoczAMY, ze W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamowienia.

12. oŚwlnoczAMY, ze oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

13. oŚwlnoczAMY, że na wykonany przedmiot zam wienia dajemy 3 tetnią gwarancję"

14. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy Warunki płatności określone przez zamawiającego We Wzorze umowy.

'!5. oŚwlnoczAMY, Że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany

l rozporządzenie Parlam ntu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 2 drlia21 włietnia 2016 r' w sprawie ochrony os b firycznych w związku
z przetwarŻaniem danych osobowyoh i w sprewie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekty\łY 95/46lwB (og lne rozporządzenie
o ochrcnie danyoh) (Dz. UrL UE L I 19 z 04.05.201 , str. l).
* w prł?adku gdy łykonawca nie pr'ekozuje d8nych osobołych innych niż bezpośredniojego doĘcząoych lub zachodzi wyłącz nie stosowania
obowiązku informacyjnego, stoso\łnie do a!t. 13 ust' 4 lub aft. 14 ust. 5 RoDo reści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia
np. prz zjego wyk ślenię)'

Ż6

4.

5.

6.

7"

słownie:



16.

17.

20"

21.

22"

23.

19.

w Ogłoszeniu, !. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem
biegu terminu.

oŚwlnoczAMY, że zamowienie zrealizujemy samilprzy udziale podwykonawcow*; (*niepotrzebne
skreśtić)

oŚwlnoczAMY, że podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy
zannowienia:

(opis zam wienia zlecanego podwykonawcy)

1B. OŚWIADCZAMY, że podwykonawcą będzie firma*:

(* należy wpisać nazwę i dane adresowe podwyhonawcow, a jeśli nie sq znani na etapie składania
oferty, należy wpisać ,,dane dostarczymy niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania, a przed
podpisaniem umovn1".
UWAGA: Wykonawca musi wpisać nazwę i dane adresowe podwykonawcow w sytuacji, gdy wykazujqc
spełnianie warunhow, o htorych mowa w art. 22 ust 1 ustawy P,r.p, polega na zasobach innych
podmiotow na zasadach ohreślonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będq brały udział w
realizacji części zamowi eni a)

oŚwtnoczAMY, że zapoznaliśmy się ze Wzorem umowy' stanowiącym załącznik nr 2 ,

do ogłoszenia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszą ofertą, na Warunkach określonych w ogłoszeniu, w rniejscu iterminie wyznaczonym przez
zamawiającego"

OŚWIADCZAMY, ze zobowiązujemy się przestrzegać przepisow ogotnego rozporządzenia 2016l679
w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy ssl+llwE (oz" Urz. UE L
119 z 4.5.2016 r.).

oŚWlADCZAMY, ze zobowiązujemy się przestrzegać przepisow dotyczących opłacania składek na
ubezpieczenie społeczne, zgodnie z przepisami prawnymi kraju, w ktorym mamy siedzibę tub
miejsce zamieszkania, [ub zgodnie z przepisami prawny!'ni kraju instytucji zamawiającej.

OŚWIADCZAMY, że świadomi odpowiedziatności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
wynikającej z art. 233 5 6 Kodeksu karnego, potwierdzamy' że informacje zawarte w ofercie są
kompletne i zgodne z prawdą.

oŚwlnoczAM, iŻ informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od do ___ stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa W rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
co wykazałem w załączniku nr --- do oferty i zastrzegam, że nie mogą być one udostępniane. Na
potwierdzenie powyzszego załączam stosowne wyjaśnienia wskazujące,
iż zastrzezone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji,
o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 P.z.p.

24. oŚWlADcZAM, że wybor oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego w zakresie podatku VAT.

(uwRcR: Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybor oferty będzie prowadzić
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego' wskazując nazwę (rodzaj) towaru, ktorego
dostawa tub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartośĆ. Wzor
Formularza oferty zostat opracowany przy założeniu, iż wyb r oferty nie będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego W zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy
wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o innej treści, to winien odpowiednio zmodyfikować
treść Formu[arza oferty.)
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25. ośWlADcZAM, źe w rozumieniu definicji zawartych W art. 7 ustawy Pfawo przedsiębiorcóu (Dz.U.

z zo1g.poz.1292 tj. z dnia 2o19.o7.12, ), (nateł wybrać właściwą odpowiedź)

26' nateźę do grupy mikroprzedsiębiorstw,

27. należę do grupy małych przedsiębiorstw,

28. należę do grupy średnich przedsiębiorstw.

29. nie nateżę do żadnej z powyźszych grup.

WsZELKĄ KoREsPoNDENcJĘ w sprawie niniejszego postępowania nateży kierować do:

lmię i nazwisko:

Adres:

Te lefon:

Adres e-mail:

oFERTĘ niniejszą składamy na ................----_-....(ticzba stron) stronach.

Do oferty załączamy następujące oświadczenia i doku menty:

2 Attt

l) mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmnie| jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał
tącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż l0 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operac|i finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 2 mitionóW euro, lub sumy aktywów jego bitansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

2) mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, Kóry w co najmnie| iednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał
tącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mnie| niź 50 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaźy towaróW wyrobóW i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający
równowaności w złotych 10 mitionóW euro, lub sumy aktywów |ego bitansu sporządzonego na koniec iednego z tych tat
nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

- i Kóry nie jest mikroprzedsiębiorcą;

3) średni pnedsiębiorca - pzedsiębiorca, Kóry w co najmnie| jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał
łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedał towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający
róWnowartości W złotych 50 milionów euro, lub sumy aKywów iego bitansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat
nie przekroczyĘ równowaności W złotych 43 milionóW euro

- i Kóry nie jest mikropzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.
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1)

2)

Miejscowość ."...............;.........., dnia

(Włosnoręczny podpis osoby uprawnionej lub osob uprownionych
do reprezentowonia wykonowcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwyn pełnomocnictwie)

Załącznik nr ł

Formularz wykazu wykonanych rob t budowlanych

Dokument można złożyć z Formularzem oferty, Wtedy Wykonawca nie będzie Wzywany do jego dostarczenia,
tub złożyć na wezwanie zamawiającego.

Wykonawca

Wykaz co najmniej dw ch vuykonanych, a w prrypadku świadcze okresowych lub ciągĘch r wnież
wykonywanych, rob t budowlanych o wykonanej wartości nie mniejszej niź 20 000 zł z vAT każda
w okresie ostatnich 5 tat pned upływem terminu składania ofert z podaniem:

1) ich Wartości z VAT (nie mniejszej niż 20 0oo zł każda);
2) przedmiotu: roboty budowlane dekarskie;
3) dat wykonania rob t;
ł) odbiorc w (ztecających [ub zamawiających) oraz załączeniem dokumentu potwierdzaiącego, że te

roboty zostały Wykonane [ub są wykonywane należycie'

Lp. Wartość
robot*

Przedmiot rob t Daty wykonania Odbiorca robot Uwagi

a b c d e ł
{

1

2
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3

'Wartość zVAT każdej z wykazanych i potwieldzonych rob t budow[anych musi wynosić co najmniej 20 000 zł.

leśli wykonawca wskaźe roboty budowlane realizowane na potrzeby Urzędu statystycznego W Warszawie, nie
ma obowiązku składania dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane należycie.

Miejscowość, data

. Podpisano (imię, nazwisko i podpis) ---_
(Własnoręczny podpis osoby uprownionej lub os b uprawnionych do reprezentowania v,lykonawcy w
dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie)

30



Załącznik nr 5

Formu]arz oświadczenia o spełnieniu warunk w udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu

Wykonawca

oświadczenie o:
spelnieniu warunk w udziału w postępowaniu zgodnie z art 22 ust 1 i braku podstaw do wykluczenia zgodnie
z arL 2Ą ust 1 pkt 12 oraz uprawnieniu do żądania od wykonawc w wyłącznie niezbędnych oświadcze
zgodnie z arŁ 25 ust 1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zam wie publicznych (t.i. Dz'U.2o18 poz.1986.)' zwanej
dale.i w skr cie ,,p.2.p."
Przystępując do postępowania .w sprawie udzielenia zam wienia publicznego na wykonanie rob t
budowlanych polegających na uszczelnieniu połączenia pomiędry budynkami Lipsk i Łącznik położonymi
w Warszawie przy uL 1 sierpnia 21, ja, niżej podpisany, jako upoważniony na piśmie (upoważnienie stanowi
załącznik do oferty) lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego
przeze mnie wykonawcy oświadczam, że:

1) spełniamy warunki ubiegania się o zam wienie, zgodnie z art.22 p.z.p.,

2) nie podtegamy wyk[uczeniu z postępowania o udzielenie zam wienia na podstawie art.24 p.z.p.,

Miejscowość, data

Podpisano (imią nazwisho i podpis) -__-
(Własnoręczny podpis osoby uprawnionej lub podpisy os b uprawnionych do reprezentowania wyhonawcy
W dohumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)
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Zatącznil< nr 6

Formularz oświadczenia składanego w związku z poleganiem rvykonawcy na zasobach innych podmiot w
zgodne z arL 22a pz.p. (dodatek nr o)

Dokument moźna złożyć z Formularzem oferty, Wtedy wykonawca nie będzie Wzywany do iego dostarczenia,
tub złoźyć na wezwanie zamawiającego

Wykonawca

oświadczenie
składane w ałdązku z poleganiem ruykonawcy na zasobach innych podniot w zgodne z art 22a usL 1

ustawy z 29.o1.2ooł r. - Prawo zam wie pubticznych (t.j. Dz.U.2o'l8 poz.19ao.), zwanej dalej w skr cie ,,p.z.p.''

Przystępuiąc do postępowania w sprawie udzielenia zam wienia publicznego
na wykonanie rob t budowtanych potega,iących na uszczelnieniu połączenia pomiędzy budynkami Lipsk
i Łącznik położonymi W Warszawie przy ul. 1 sierpnia 21,ia, niżej podpisany, jako upowaźniony na piśmie
(upoważnienie stanowi załącznik do oferty) lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych,
w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy oświadczam, źe:
l) w celu wykazania spełnienia warunk w udziału w postępowaniu o udzielenie zam wienia publicznego

polegamy na zasobach innych podmiot w we wskazanych zakresach:

Lp. Zakres polegania na: Nazwa iadres podmiotu UwaEi
a b c d

1

2

3

4
5

6

Do oświadczenia wykonawcy dołączamy oświadczenia podmiot w, na kt rych zasoby powołuje się
wykonawca (dodatek nr 7).

Miejscowość, data

Podpisan o (imię, nazwisko i podpis)

(Własnoręczny podpis osoby uprawnionej lub podpisy os b uprawnionych do reprezentowania wyhonawcy w
dohumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)
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Zatącznik nr 7

Formularz pisemnego zobowiązania podmiotu, na kt rego zdolnościach lub spuacji polega wykonawca, do
oddania wykonawcy do dysporycji niezbędnych zasob w na potrzeby realizacji zam wienia zgodnie z arŁ

Zza usL2 pz.p.
(dodatek nr z)

Dokument można złożyć z Formularzem oferty, Wtedy Wykonawca nie będzie wzywany do jego dostarczenia,
[ub złoźyć na wezwanie zamawiającego

Podmiot, na kt rego zdolnościach
tub sytuacji polega wykonawca

oświadczenie. składane w związku z poleganiem wykonawry---- na zasobach podmiotu ----,
zgodne z arL 22a ust. 2

ustawy z 29.01.2004 r.- Prawozam wieri pubticznych (Li.02.U.2018 po2.1986.), zwanej datej wskr cie,,p.2.p."

Wykonawca

przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zam wienia pub[icznego na Wykonanie rob t
budowlanych 'potegających na uszczetnieniu połączenia pomiędzy budynkami Lipsk i Łącznik położonymi
w Warszawie przy u[. 1 sierpnia 21' wskazał, że w celu potwierdzenia spełniania warunk w udziału
w postępowaniu W stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkłetnego zam wienia lub jego części
będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu - - _ - - - -

Ja, niźej podpisany, reprezentując ww. podmiot, jako upoważniony na piśmie (upoważnienie stanowi
załącznik do oświadczenia) lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych,
w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy oświadczam, że zobowiązujemy się zgodnie
z art.22a p.z.p. do oddania do dyspozycji Wykonawcy
(nazwa) na potrzeby realizacji zamowienia następtljących zasobow:

Fgnadto oświadczam, że:
x) zgadzamy się na Wykorzystanie udostępnionych zasobow W sposob
2) zakres naszego udziału W WykonywaniL! zamowienia będzie odbywać się W sposob
3) _______

oświadczam także, że nie zachodzą Wobec nas podstawy Wykluczenia, o kt rych mowa W art.24 ust. 1 pkt
'13-22 i ust. 5 p.z.p.

oświadczam r wnież, źe jesteśmy świadomi treści art' 22a ust. 2, art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 oraz art. 25a
p.z.p"

MiejscowośĆ, data

Podpisan o (imię, nazwisko i podpis)

(Własnoręczny podpis osoby uprawnionej lub podpisy os b uprawnionych do reprezentowania podmiotu
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)
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