
SPECYF!KACJA WARUNKOW
zAMÓwIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym

z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych

o jakich stanowi art. 3 ustawy z LI września 2oL9 r' - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z2)2tr. poz. l,LZg)- dalej p.z.p. na roboty budowlane pn.:

Modernizacja instalacji wentylacji mecha nicznej w obiekcle Hal I Sportowej
przy ul. obrońców Tobruku 40 w Warszawie,

w ramach realizowa nego zadania i nwestycyjnego,
polegającego na,,Modernizacji HaliSportowej wrazzzagospodarowaniem terenu

przy u!. obrońców Tobruku 40 (etap l!l)"
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RozDzlAŁ l. zAMAWlAJĄcY (NAZWA lADRES oRAz |NNE DANE TELE|NFoRMATYCZNEI
ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy W Dzielnicy Bemowo,
ul. oławska 3a
OL-494 Warszawa
Ad res e-mail: sekretariat@osirbemowo.pl
Numer telefonu: (ŻŻ) 86L 56 90
Adres strony internetowej: www.osirbemowo.pI zawierająca odesłanie
przetargową pod adresem:
https://osir-bemowo.eb2b.com. ol

na P!atformę

Godziny pracy:8:00-16:00 od poniedziałku do piątku

zwany dalej,,Zamawiającym"

RozDzlAŁ ll. TRYB uDzlELEN!A zAMóWtEN!A PuBLlczNEGo

2

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia LJ.
września 20L9 r' Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2OŻLr. poz. 1129 z późn'zm') zwaną
w dalszej części ustawą. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje
się przepisy wspomnianej ustawy wrazz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji (przewiduje możliwość
prowadzenia negocjacji} w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach
kryteriów oceny ofert, co oznacza wybór trybu podstawowego, o którym mowa w art. 275
pkt 2 ustawy. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia negocjacji zawiera rozdział
XXVIISWZ.

3. Postępowanie prowadzone jest dla wartości zamówienia mniejszej niż próg unijny

RozDzlAŁ Il!. oPts PRZEDMloTU ZAMóW!ENtA

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wentylacji mechanicznej w obiekcie Hali
Sportowej przy ul. obrońców Tobruku 40 w Warszawie, W ramach reatizowanego
zadania inwestycyjnego, polegającego na ,,Modernizacji Hali Sportowej wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. obrońców Tobruku 40 (etap lt!},,.

Ż. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz
dokumentacja projektowa (załączniknr I-Ż do opisu przedmiotu zamówienia).

3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: (cPV)

45300000-0
45331200-8
45331210-1
45321000-3
31682210-s

roboty instalacyjne w budynkach
insta lowan ie u rządzeń wentylacyjnych i kl imatyzacyjnych
instalowanie wentylacji
izolacja cieplna
aparatura i sprzęt sterujący
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RozDzlAŁ lV. lNFoRMAoA NA TEMAT czĘśo zAMoWlENIA t MożLWośc! SKŁADAN|A
oFERT czĘśctoWYcH

oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert częściowych. Zgodnie z art' 91 ust. 2 przedmiot zamówienia obejmuje jeden
rodzaj zamówienia i ze względów technicznych trzeba go zlecijednemu wykonawcy.
oferta częścĺowa stanowić będzie ofertę o treści niezgodnej z warunkami zamówienia i

zostanie odrzucona, zgodnie z art.ŻŻ6 ust' 1 pkt 5 ustawy.

RozDzlAŁ V. !NFoRMAoA NA TEMAT MoŻLlWośc! SKŁADAN|A oFERT WARIANToWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

RozDzlAŁ Vl. lNFoRMACJA NA TEMAT PRzEWlDYWANEGo ZAMóW!ENlA PoLEGAJĄCEGo
NA PoWTÓRZENIU PoDoBNYcH RoBóT BuDoWLANYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych
robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy'

RozDzlAŁ Vll. MAKSYMALNA LtczBA WYKONAWcóW, z KTóRYMI zAMAWtAJĄcV zAWRzE
UMoWĘ RAMoWĄ

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej

RozDzlAŁ Vlll. TERMIN WYKoNANlA zAMóWtENtA

Wymagany termin wykonania zamówienia _ L4 dni od podpisania umowy.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do 1-4 dni od daty podpisania umowy, w tym:

a) prace wewnątrz budynku _ do 7 dni od dnia podpisania umowy;
b) prace na zewnątrz budynku _ do 14 dni od dnia podpisania umowy.

RozDzlAŁ lx. PROJEKTOWANE PosTANoWlENtA uMoWY W SPRAWIE ZAMóWENIA
PUBttczNEGo, KToRE zosTANĄ WPRoWADZoNE Do TREśclTEJ UMoWY

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treścitej umowy, zawiera załącznik nr 3 do SWZ'
]-.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany

kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi
w załączniku nr 3 do SWZ.

L.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1
pkt2-4 oraz ust.2 ustawy.

Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale
XXX SWZ.

L

2
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RozDzlAŁ x. oPls sPosoBU oBLlczENlA CENY

1'. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
SWZ.

Ż. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr L do sWZ), projektu
wykonawcze8o oraz załączonej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót- cena
ryczałtowa - zawierająca wszelkie koszty związane z realizacją zadania, których sposób
rozliczenia opisano szczegółowo w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiącym
załącznik nr 3 do SWZ.

3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
- zgodnie z postanowieniamiformularza oferty, który stanowi załączniknr Ż do SWZ'

4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca
po przecinku).

5. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ)
informuje Zamawiającego, czY wybór oferty będzie prowadzić do powstanĺa
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.

RozDzlAŁ xl. lNFoRMAoA NA TEMAT MożLlWośc! RozLlczANtA s!Ę W WAtuTAcH
OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w waIucie polskiej (PLN).

RozDztAŁ xtl. tNFoRMAcJA o śRODKAcH KoMuNlKACI! ELEKTRoNIcZNEJ, PRzY UżYcIU
KTóRYCH zAMAWlAJĄcY BĘDztE PoRozUMlEWAŁ slĘ z WYKoNAWCAM!

Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Rozdziale XVl SWZ oraz ust. 4 niniejszego
rozdziału SWZ, komunikacja mĺędzy Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać
wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca Żoo2 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz'U. z2o2o r. poz. 344|,tj:
L) poprzez Platformę przetargową pod adresem:

https://osir-bemowo.eb2b.com.pl (zwanej dalejzamiennie Platformą przetargową), w
wĺerszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.

ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwatifikowanym

podpisem elektronicznym),
2) w postacielektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

wyłącznie poprzez Platformę przetargową. !lekroć w niniejszej SWZ jest mowa o ofercie,
należy przez to rozumieć również ofertę dodatkową.
Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienĺa oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą zażądać od drugiej strony
niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania'

1.

2.

3
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4. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w toku negocjacji oraz W odniesieniu
do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu
lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana (wymagana jest
pisemna notatka z ustnej rozmowy lub negocjacji).

5' Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na Platformie
przetargowej inform acje dotyczące:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz sĺedzibach lub miejscach prowadzonej

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty
zostały otwarte;

2l cenach zawartych w ofertach.
6. lnformację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania

Zamawiający zamieści na Platformie przetargowej'
7. Przyjmuje się, że dokument wysłany przy użyciu Platformy przetargowej został doręczony

Wykonawcy W sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, w dniu jego
przekazania na Platformę przetargową.

RozDzlAŁ xlll. lNFoRMAcJE o WYMAGANIACH TEcHNlczNYcH l oRGANlzAcYJNYcH
sPoRzĄDzAN lA, WYSYłÁN lA t oDBl ERANIA KoREsPoN DENCJ t ELEKTRoN tczN EJ

L Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Ż. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61' ustawy, za pośrednictwem
elektronicznej platformy zakupowej (darej: ,,platforma") pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.ol Iub httos://osir-bemowo.eb2b.com.n która spełnia
wymagania opisane w art. 64 ustawy.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie
i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z platformy jest
bezpłatne.

Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa
Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym
https ://platforma. eb2b.com. p l/user/terms lub httos://osir-

3.

4

bemowo.eb2b.com.p!/user/terms). Wykonawca przystępując do
o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się

postępowanĺa
lub logując

5

(w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania
z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wĺążący.

lnstrukcja korzystania z Platformy:

1) w zaktadce ,,Postępowania", dalej ,,Lista postępowań otwartych" wykonawca
wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia ,,Zglośsię do udziału w
postępowaniu" przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego - W
przypadku, kiedywykonawca nĺe posiada konta na Platformie, lub panelu logowania
użytkownika do Systemu W przypadku posiadania konta na Platformie;

7
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2) po Wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość
elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do
Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora,
która może potrwać do 24h (8h roboczych).

3) zgłoszenie do postępowania Wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po
wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest
automatycznie akceptowane przez Platformę;

4) w zakładce ,,Łałączniki organizatora" przedmiotowego postępowania dostępna jest
dokumentacja postępowania (swz oraz pozostałe dokumenty). Pobranie
dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia
,,Pobierz". W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać
polecenie,,Pobierz paczkę", a następnie,,Pobierz wszystkie załączniki organizatora".

5) Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledzit (sugerujemy codziennie)zmiany jakich
w trakcie postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również
informacji jakie Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania
ofert.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci lnternet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/L

mb/s,

2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB,
procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z systemów
operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym
producenta (sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania)

3) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej - sugerujemy najnowsze
wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera

4) włączona obsługa JavaScript,

5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików
(np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać
jako załączniki na Platformie, według lnstrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla
za logowa nych u żytkown i ków w za kład ce,, Pom oc,, -,, l n stru kcje,,.

Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 250
MB a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10MB.

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez wykonawcę przy użyciu zakładki
,,Złőż oÎertę" w trakcie etapu składania ofert/wniosków.

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów
lub oświadczeń składane przez wykonawcę po złożeniu ofert (np. na wezwanie
zamawiającego), składane są przy użyciu zakład ki,, Pyta n ia/informacje".
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Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenĺe wizji lokalnej
itp', także składane są przy użyciu zakładki ,,Pytania/informacje".

8. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z ŻoL7 r. poz. 57O z

późn. zm.), tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia L2 kwietnia 2OI2 r' w sprawie
Krajowych Ram lnteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (t'j. oz. U. z 2017 r. poz.2247| - W szczególności W formatach: .pdĹ
.doc, .docx, .rtf lub .odt., xades.

Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.

9. Zalecenia zamawiającego odnośnie podpisu elektronicznego:
a) od nośn ie kwalifi kowan ego pod pisu elektron icznego ]

- dla dokumentów w formacie,,pdf" zaleca się podpis w formatem PAdEs,

- dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES.

b) odnośnie podpisu osobistego:

- dla dokumentów w formacie ,,pdť' lub ,,xml" zaleca się podpis wewnętrzny
(otoczony),

_ dokumenty W formacie innym niż ,,9dť' zaleca się podpisywać podpisem
zewnętrznym l ub otaczającym.

c) odnośnie podpisu zaufanego:

- wielkość dokumentóW nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu
,rxml".

!o. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę
ich wczytanĺa do Platformy.

L1. lnformacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz
kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1) szyfrowanie za pomocą protokołu TLS;

2) formularze dostępne są W formacie HTML z kodowaniem UTF-8;
3) wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością

co do setnej części sekundy;

4) pliki oferty Wczytane przez wykonawcę na Platformę i zapisane, widoczne są W
Platformie jako zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;

5) wartość z oferty złoŻona w zakładce ZłóŻofertę nie będzie dostępna dla Wykonawcy
do czasu odszyfrowania oferty przez Zamawiającego z uwagi na jej automatyczne
zaszyfrowanie w chwili zapisu w Systemie.

6) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie
dokumentu w kolumnie,,Data przesłania,,.
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].2. osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

Pani Paulina Ptasińska

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca może zlożyćjedną ofertę.

2. ofertę sporządza się w języku polskim, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnĺe z art. 63. ust. 2 ustawy

a) Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- dla dokumentów w formacie,,pdť' zaleca się podpis w formatem PAdEs,

- dokumenty w formacie innym niŻ ,,pdť'zaleca się podpisywać formatem XAdE5.

b) Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego:

- dla dokumentów w formacie ,,pdť' lub ,,xml" zaleca się podpis wewnętrzny
(otoczony),

- dokumenty W formacie innym niż ,,Pdť' zaleca się podpisywać podpisem
zewnętrznym lub otaczającym.

c) Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu zaufanego:

- wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu
,,XÍÍll"'

ofertę oraz Wszystkie towarzyszące jej oświadczenia oraz dokumenty sporządza się z
zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z formatów danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. |J. z 2oI9 r. poz. 7oo z
pőźn' zm.|, tj. rozporządzenĺa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2oL2 r. w sprawie
Krajowych Ram lnteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (t.j. Dz' U' z 2077 r. poz' 2247) - W szczególności w formatach: 'pdĹ
.doc, .docx, .rtf lub .odt.

oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo we właściwej formie, z określeniem jego zakresu,
powĺnno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów'

Zgodnie z przepisem art. 99 s 1 Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo do dokonania
czynności prawnej - złożenia oferty, która na mocy przepisu art. 61 ust. 1 ustawy musi być
sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, powinno być udzielone w tej samej formie. W
takim przypadku pełnomocnictwo należy zlożyć w oryginale w postaci dokumentu
elektron icznego.

3.

4.
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5. W przypadku, gdy szczególna forma pełnomocnictwa nie jest wymagana (nie obejmuje
swoim zakresem uprawnienia do dokonywania czynności prawnych w postępowaniu, dla
których Wymagana jest szczególna forma elektroniczna), może ono zostać złożone
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo elektronicznej kopii
poświadczonej za zgodności z oryginałem przez notariusza opatrzonej jego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo
do reprezentowanĺa ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla
ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo
z określeniem jego zakresu.

7. Treść oferty musi odpowiadać treści sWZ. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie
ze wzorów formularzy przygotowanych przez zamawiającego. Wykonawca może zlożyć
ofertę przygotowaną samodzielnie zzastrzeżeniem, że będzie one zawierać wszystkie
niezbędne oświadczenia oraz informacje określone przezzamawiającego w treści wzorów
załączonych do SWZ.

8' Wykonawca winien złożyć ofertę oraz podpisane dokumenty w zakładce ,,7lóż ofertę"
zgodnie z lnstrukcją korzystania z Platformy.

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny
z lnstrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawĺający zapozna
się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (złożenie oferty w zakładce
Pytania/lnformacje) ĺ lub wypełnienie jedynie formularza dynamicznego W zakładce ,,Złőż
ofertę" i nie złożenie podpisanych dokumentów składających się na ofertę.

10. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty za wyjątkiem
okoliczności, o których mowa W art. 26L ustawy.

11. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej
ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia L993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U' zŻot9
r., poz. 1010). W takim przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty
wyodrębnić w postaci niezależnych plików i wczytać je wraz z ofertą w sposób określony
w lnstrukcji korzystania z Platformy dla tego rodzaju informacji (wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa").
Zamawiający zaleca, aby pliki zawierające informacje zastrzeżone jako tajemnica
przedsiębiorstwa zostaţ przez wykonawcę nazwane przy użyciu zwrotu ,,informacje
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa". Zamawiający nie ujawni informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, o których mowa
powyżej, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegţ Źe nie
mogą być one udostępniane oraz wykazaţ iżzastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art,222
ust. 5 ustawy.
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12.Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania
ofert zmienić lub Wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty
polega na usunięciu plików składających się na ofertę i wczytaniu nowych oraz usunięciu
oferty w zakładce ,,Złóż ofertę" za pomocą funkcji ,,Usuń obecną ofertę" a w przypadku
zmiany wprowadzeniu nowej oferty, która usuwa poprzednią bez moŹliwości jej
odzyskania.

13. Wykonawca po upływĺe terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofa ć złoŻonej oferty.

RozDzIAŁ x!V. oPls sPosoBU UDztELANtA WYJAśN|EŃ
WARuNKóW ZAMóWIENIA

DoTYczĄcYcH sPEcYFlKAcJl

L. Treść SWZ wraz zzalącznikami zamieszczona jest na Platformie przetargowej.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed

upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie sWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

4' Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ oraz inne informacje związane z niniejszym
postępowaniem, Zamawiający będzie zamieszczał wyłącznie na Platformie przetargowej,
w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SWZ' Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim
przypadku częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na
Platform ie przetargowej.

6. Zamawiający oświadcza, iż nĺe zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SWZ.

RozDzlAŁ xV. osoBY zE sTRoNY zAMAWlAJĄcEGo UPRAWNIoNE Do KoMUNIKoWANIA
slĘ z WVKoNAWCAM!

Zamawiający Wyznacza następującą osobę do komunikowania się z Wykonawcami, w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania: Paulina Ptasińska oraz Monika Zawitkowska.

RozDzlAŁ xV!. oPts sPosoBU PRzYGoToWANtA oFERTY

ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu,
stanowiącego załączniki nr 2 do SWZ. ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w
formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpĺsem zaufanym lub podpisem
osobistym.
oferta wÎaz z zalącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy przetargowej.
Zamawiający zaleca, aby oferta zostala utworzona w formacie .pdf oraz podpisana
Wewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku zastosowania
podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowlązku doľączenia do ptiku stanowiącego
ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia
podpisu.

L
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3. Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) należy
złożyćz

3.1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie
wskazanym w rozdziale XlX swz - zgodnie z zalącznikiem nr 4 do SWZ. oświadczenie
stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący Wymagane
przezZamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. oświadczenie
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku powoływania
się na zasoby podmiotu trzeciego Wykonawca, W przypadku polegania na zdolnościach
technicznych lub podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia Wraz
z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianĺe warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby ( zgodnie zzalącznikiem nr 5 do SWZ).

3'2. oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z
projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną
wprowadzone do umowy wsprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez
żadnych zastrzeżeń - zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym
załączniki nr 2 do SWZ. oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

3.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcvlőw
ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym

' podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W
przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej iopatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu,
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem W postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca
(osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.

3.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile
Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art.
118 ustawy).
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie,
przekazuje się W postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy
zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
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odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem W postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem W postaci
papierowej, może dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.

3.5. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) - zalecane, niewymagane.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ofertę należy sporządzić zgodnie

z wymaganiamiSWZ.
5. oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w języku polskim.

5'1' Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne
dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z
tłumaczeniem na język polski.

5.Ż' oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy.

5.3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania
dokumentów za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty zgodnie z ust. 3.3'
niniejszego rozdziału sWZ, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych
Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych.

5'4' W przypadku, gdy w opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ofercie lub oświadczeniu Wykonawcy,
zostały naniesione zmiany, oferta/oświadczenie Wykonawcy muszą być ponownie
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy/ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego.

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej przez siebie ofercie lub wycofa ćzłoŻoną
przez siebie ofertę (za pomocą Platformy przetargowej). Sposób dokonywania zmiany lub
wycofania oferty polega na usunięciu plików składających sĺę na ofertę.

7. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia Wraz z załącznikami, w tym oferta
Wykonawcy Wraz zzalącznikami, są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca Wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnĺcę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.222
ust. 5 ustawy.

7'1'' W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeŻone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust' 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. lJ. z 2o2or. poz.L913) Zamawiający uzna
zastrzeżenie tajemnĺcy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.

7.2.lnformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane
i stanowić oddzĺelną część oferty - odrębny plik lub pliki elektroniczne. Plik (pliki)
należy opatrzyć dopiskiem ,,tajemnica przedsiębiorstwa" lub innym (nazwa pliku
powinna jednoznacznie wskazywać, iż dane w nim zawarte stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa).
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7'3. Protokół postępowania wraz z załącznikami, w tym oferty wraz z załącznikami,
udostępnia się na wniosek'

RozDzlAŁ xV!t. tNFoRMACJA NA TEMAT WSPÓLNEGo UBtEGANIA slĘ WYKoNAWCóW
o UDz!ELENtE zAMóWlENtA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki
cywilnej, o ĺle upoważnienie/pełnomocnĺctwo do Występowania w imieniu tej spółkiwynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnĺcy podpiszą ofertę.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz
z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z ust. 3.3. rozdz. XVl sWZ _ nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółkiwynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga nr I
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką
samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

4.

5

oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego
pełnomocnika).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa W art. 125 ustawy (ust. 3'1' rozdziału XVl swz) składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. oświadczenia te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału W
postępowanĺu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania
w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższ e oznacza, iŻ:
5.1. oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi zlożyćkażdy z Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udzĺału składa podmiot, który w odniesieniu do

danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się
oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez Wszystkie podmioty wspólnie
składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich
podmiotów'

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

RozDzlAŁ xvlll. lNFoRMAclA NA TEMAT PoDWYKoNAWCÓW

6

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
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2. Wykonawca, który zamierza Wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy/óW,
musi Wyraźnie W ofercie wskazać, jaką część (zakres zamóWienia) wykonywać będzie w
jego imieniu podwykonawca oraz podać nazwę ewentualnych podwykonawców, jeżeli
są już znani. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty,
stanowiącego załączniki nr 2 do sWZ' W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza
wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu ,,nie
dotyczy" lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt
niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami
własnymi, tj. bez udziału podwykonawców.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca
podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych
w wykonanie zamówienia (jeżeli są już znani)' Wykonawca zobowiązany jest do
zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realĺzacji zamówienia, a także przekazuje
Wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację zamówienia.

4' jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmĺotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5' Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

RozDzlAŁ xlx. PoDSTAWY (PRzEsŁANKll WYKLUCZENIA z PosTĘPoWANtA, WARUNKI
UDzlAŁu W PosTĘPoWANlU WYKAZ PoDMloToWYcH śnoorów DoWoDoWYcH

1 o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału W postępowaniu, określone przez Zamawiającego

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ.

2. Podstawywykluczenia:

2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których
mowa w art. 108 ust. 1pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłankiwykluczenia):

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa W
art. 258 Kodeksu karnego;

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228_23oa, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2OIO r. o sporcie;
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa

w art. L65a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
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stwĺerdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o którym mowa w art' 299 Kodeksu karnego;

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 l 20 Kodeksu
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa;

f) powierzenĺa wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym
mowa W art. 9 ust. 2 ustawy z dnia ].5 czerwca ŻoLL r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej polskiej (Dz. U. poz. 769);

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa W art. 296_307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa W art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa W art.
270_277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe;

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. ].0 ustawyz dnia 15 czerwca 2oL2 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spółce komandytowej lu b koman dytowo-akcyj nej lub proku renta prawomocn ie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio
przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówĺenia
publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,
że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu
zakłócenĺe konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej 8rupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2oo7 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o
dopuszczenie do udziału W postępowaniu, chyba że wykaŻą, że przygotowali
te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa W art. 85 ust. L, doszło do zakłócenia
konkurencji wynĺkającego z Wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego zool r. o ochronie konkurencji i

konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane W ĺnny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
W postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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3.

2.2. Zamawiający przewiduje także dodatkowe/fakultatywne podstawy (przesłanki)
wykluczenia zawarte W art. 109 ust. 1 ustawy i wykluczy z postępowania
Wykonawcę w następujących przypadkach:

1) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przY przedstawianiu informacji, Że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego W
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest
w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

2) który W wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenĺe zamówienia.

Warunki udziału W postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków,
o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:

3.1. Zdolność techniczna lub zawodowa:
3.1-.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmnie jŻzadania polegające
na modernizacji central wentylacyjnych o wartości co najmniej 1oo ooo,oo
zł brutto zł każda.

3,2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
3.2.L Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospod arczej na kwotę co
najmniej 200 000,00 złotych.

Uwaga nr 2
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w reatizacji robót budowtanych
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną,
w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczyľ.

4, Wykaz podmiotowych środków dowodowych

4.1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku
podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. L
ustawy zostanie Wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków
dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
oświadczenia Wykonawcy, W zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji ikonsumentów (Dz. lľ).z2oŻo r. poz. to76i 1086), z
innym Wykonawcą, który złożyl odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitatowejwraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej.
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W przypadku wspólnego ubĺegania się o zamóWienie przez Wykonawców,
oświadczenie w zakresie pkt 4.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.

4.2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania
spelniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego
w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ}, na podstawie art. 274 ust.1 ustawy zostanie
Wezwany do złożenia następujących podmlotowych środków dowodowych
(aktualnvch na dzień ich złożenia):

- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.]..

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wrazz podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i mĺejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, oraz zalączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawc a z przvczvn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - ĺnne odpowiednie
dokumenty.

- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3'2.
Polisy oc lub innego dokumentu potwierdzającego, Że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.

RozDzlAŁ xx. KoRZYSTAN|E PRzEzWYKoNAWcĘ z zAsoBlw lruĺuycH PoDMtoTlW
W cEtu PoTWIERDZENIA sPEŁNlANtA WARUNKow uozlRŁu W PoSTĘPoWANIU

Wykonawca może w celu potwĺerdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych
(dotyczy warunków udziału w postępowaniu określonych przez7amawiającego w ust. 3.1.
rozdziału XlX sWZ).
Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa,
wraz zofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3.1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3 niniejszego

rozdziału sWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa
w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

L

2.
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4.

5

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czY i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
Wykonawca polega W odniesieniu do warunków udziału W postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcv przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (na podstawie
oświadczenia o którym mowa w ust.3.]. rozdziału XVlSWZ, składanego wrazz ofertą).
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca
w terminie określonym przez7amawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on
w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

RozDzlAŁ xx!. PRoCEDURA SANACYJNA _ sAMooczYszczENlE

t. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 pkt I,2 i 5
lub art. ]-09 ust. 1 pkt 8 i pkt 10 jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie
następujące p rzesłan ki :

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, W tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami
ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności :

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
zreorganizował personel,
wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzĺalności i odszkodowań
za n ieprzestrzeganie przepisów, WeWnętrznych regu lacji lub sta nda rdów.

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1
niniejszego rozdziału SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając
Wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę

b)

c)

d)

2
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czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, nie są wystarczające do
wykazania jego rzetel ności, Za mawiający wykl uczy Wykonawcę.

RozDzlAŁ xxl!. WYMAGANlA DoTYczĄcE WAD|UM

Zamawiający nie Wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

RozDztAŁ xxt!l. sPosóg onaz TERM|N SKŁADANlA oFERT

].. ofertę należy zlożyć
bemowo.eb2b.com.o!

Uwaga nr 3
Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę
przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetIoną na koncie Zamawiającego.

Ż W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po termĺnie podanym W ust
niniejszego rozdzĺału SWZ, oferta zostanie odrzucona.

1,

RozDzlAŁ xx!V. TERM|N zWlĄzANlA oFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXlll sWZ. Dzień ten jest pierwszym
dniem termĺnu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu
L5.O9.2022 r.

RozDzlAŁ xxv. TERMIN OTWARCIA oFERţ czYNNośct zWlĄzANE z oTWARclEM oFERT

otwarcie ofert jest niepubliczne, nastąpi w dniu L7,o8.2o22 r. o godzinie 10:30 na
komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej
złożonych ofert.
Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na Platformie przetargowej
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia
(kwota brutto, wrazz podatkiem VAT).
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na Platformie przetargowej
informacje o:

1) nazwach albo imĺonach i nazwiskach oraz sĺedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach zawartych w ofertach.

RozDzlAŁ xxvl. INFoRMACJE o TRYBIE ocENY oFERT

Zgodnie z art.223 ust. 1 ustawy, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający
może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz

za pośrednictwem Platformy przetargowej https://osir-
nie póŹniej niż do dnia 17.08.2022 r. do godziny 10:00.

1.

2

3
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przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń.

2' Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane W art. 223 ust. 2 ustawy, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

3. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej
z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. L ustawy.

4. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta nĺepodlegająca odrzuceniu,
postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w
innych przypadkach, określonych w ustawie.

5. Zamawiający wezwle Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w Wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych
środków dowodowych wskazanych w SWZ, aktualnvch na dzień złożenia podmiotowvch
środków dowodowvch.
Zamawiający przYzna zamówienie Wykonawcy, który zloŻy ofertę niepodlegającą
odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów
przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). Zamawiający
zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji (przewiduje możliwość prowadzenia
negocjacji)w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny
ofert.
Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim
Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na
Platformie przetargowej. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało
informacje, o których mowa w art. 253 ustawy'

RozDzlAŁ xxvll. NEGooAcJE TREścl oFERT W CELU tcH uLEPszENtA

Zamawiający może, ale nie musi, przeprowadzić negocjacji w ulepszenia treści ofert, które
podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. W przypadku, gdy Zamawiający nie
będzie prowadził negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystnĺejszej oferty spośród
niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu negocjacji w celu
ulepszenia treści ofert, do negocjacji Zamawiający zaprosiwszystkich Wykonawców, którzy
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowĺedzi na
ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o Wykonawcach:

1) których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym
kryterium oceny ofert iłącznej punktacji,

2) których oferty zostały odrzucone.
W przypadku podjęcia przezZamawiającego decyzjio prowadzeniu negocjacji, Zamawiający
zaprasza jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o
z a m ówi e n i u złożyli ofe rty n i e pod l egaj ące od rz u ce n ĺ u.
4.1. W zaproszeniu do negocjacji Zamawiający wskazuje:

1) miejsce prowadzenia negocjacji,
2) termin prowadzenia negocjacji,
3) sposób prowadzenia negocjacji,

6.
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4) kryteria oceny ofert w ramach których będą prowadzone negocjacje - Zamawiający
przewiduje możliwość negocjacji w kryteri u m :,,cena ofertowa"'

4'Ż. Podczas negocjacji ofert Zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich
Wykonawców.

4'3.Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym
Wykonawcom przewagę nad innymi Wykonawcami.

4.4. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny.
4.5.Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych

i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana W odniesieniu do
konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.

5' Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nĺe zostały odrzucone (oznacza to
Wykonawców, którzy zostali zaproszeni do negocjacji, nawet jak w tych negocjacjach nie
brali udziału), o zakończeniu negocjacji orazzaprasza ich do składania ofert dodatkowvch'
4.3. Zaproszenie do składania ofert dodatkowych zawiera co najmniej:

1) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz
strony internetowej prowadzonego postępowa n ia,

2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą
być one sporządzon e, oraz termin otwarcia tych ofert.

4.4. Wykonawca może złożvć oferte dodatkowa, która zawĺera nowe propozycje w zakresie
treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez
Zamawiającego W zaproszeniu do negocjacji. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży
oferty dodatkowej, wówczas wiążąca będzie oferta złożona W odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu.

4.5' oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożonaw odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu.

4.6. oferta przestaje wiązać Wykonawcę w takim zakresie, w jakim złoży on ofertę
dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny
ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.

4'7' oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert
wskazanych w zaproszenĺu do negocjacji niż oferta złożonaw odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

RozDzIAŁ xxvtll. oPIs KRYTERIoW ocENY oFERţ WRAZ z PoDANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW !SPOSOBU OCENY OFERT

1, Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:

Kryterium wyboru Waga kryterium

Liczba
przyznanych

punktów w danym
kryterium

cena brutto oferty (C) 90 o/o 90

okres udzielonej gwarancji na przedmiot
umowy (G)

LO o/o 10
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2 Każdy z Wykonawców w WW. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktóW, Wyliczoną
W następujący sposób:

a) Łączna cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację zamóWienia (C), Wg wzoru

najniższa cena brutto oferty
c--

cena brutto oferty badanej
x waga kryterium (90)

Do oceny ofert w tym kryterium, Zamawiający przyjmie łączną cenę oferty zaoferowaną
przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

Uwaga nr 4
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i uslug, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Uwaga nr 5
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku
według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry
po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po
przecinku nie ulega zmianie.

b) okres udzielonej gwarancji- (G), wg opisu:
Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot
zamówienia, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówĺenia.
Zamawiający przyzna punkty, jeśli zaaferowany przez Wykonawcę okres gwarancji będzie
dłuższy niż 36 miesięcy.
W przypadku braku złożonej deklaracji gwarancji w formularzu ofertowym Zamawiający
przyjmie najniższy jej okres 36 miesięcY oraz nie przydzieli Wykonawcy dodatkowych
punktów.
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż wymagane
36 miesięcy oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Górna granica udzielonej gwarancjiwynosi 60 miesięcy.

oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych
przez Wykonawców w tym kryterium wg poniższego Wzoru:

okres gwarancji w ofercie badanej
G

najdłuższy okres gwarancji spośród ofert badanych
x waga kryterium (10)

3. Przyjmuje się, w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, L% wagi
kryterium = 1 pkt.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę
punktów obliczoną jako suma punktów (SP) przyznanych W poszczególnych kryteriach
ocenyofert:SP=C+G

Ż4



5 Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym
ofert dodatkowych.

RozDzlAŁ xxIx. lNFoRMAclE NA TEMAT AUKCJ! ELEKTRoNICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje W niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji
elektronicznej.

RozDztAŁ xxx. lNFoRMAoE o FoRMALNośctAcH, JAKIE MUszĄ zosTAl DoPEŁNloNE Po
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENTA PUBLICZNEGO

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych
w art. 308 ust. 2 ustawy.

2. W przypadku wniesienia odwołania, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie,
Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową lzbę odwoławczą
(zwanej dalej Klo lub lzbą) wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie
odwoławcze.

3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu
Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika
z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument
pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzĺelenie
zamówienia;

2| W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy
regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki
cywilnej);

3) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z informacją
zawartą w rozdziale XXX| sWZ,

4| złożenia innych oświadczeń lub dokumentów, które wynikają z projektowanych
postanowień umowy W sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treścitej umowy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży Wymaganych przez Zamawiającego w ust. 3
niniejszego rozdziału swz oświadczeń lub dokumentów, oznaczać to będzie, iż
Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. Zamawiający w takim przypadku postąpi
zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 263 ustawy.

5. osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych
z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty jest Pani Pau|ina Ptasińska,
nr telefonu 22861,56 90 wew. 130.

RozDzlAŁ xxxl. lNFoRMAoE DoTYczĄcE zABEzPlEczENtA NALEŻYTEGo WYKoNANIA
UMOWY
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L. Wykonawca, którego oferta zostanĺe wybrana (uznana za najkorzystniejszą), zobowiązany
jest przed zawarciem umowy W sprawie zamówienia publicznego, do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokośc! 5 Yo ceny całkowitej podanej
w ofercie.

Ż. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku
następujących formach :

1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo_

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości'

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa
w art. 450 ust. 2 ustawy.

5. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wnoszonego w pieniądzu,
należy je wpłacić przelewem na konto: 61 1030 1508 0000 ooo5 51oo 2039.

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach określonych w ustawie oraz w projektowanych postanowieniach umowy W
sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (załącznik nr 3
do SWZ).

RozDzlAŁ xxxll. PoUczENlE o śnoorncľl
WYKONAWCY

ocHRoNY PRAWNEJ PRzYsŁUGuJĄcYcH

L. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo
regulują przepisy działu lX ustawy _ Środki ochrony prawnej (art. 505 - 59o ustawy).

2' Środki ochrony prawnej przysługują WykonawcY oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
n a ru sze n i a przez zamawĺającego p rzepisów u stawy.

3' Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przystugują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 469 pkt L5, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich
Przedsiębiorców.

4. odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą W postępowaniu

o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie
zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na
projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub
konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
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3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego
obowiązany.

5. odwołanie wnosi się do Prezesa lzby.
6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie

elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do
postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia
podpĺsem zaufanym.

7. odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesĺone w formie elektronicznej albo
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8' Zgodnie z art. 5L5 ustawy, odwołanie wnosi się:
,,1. odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne,

w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
kom u n i kacji elektronicznej,

b) L5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienĺa, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niŻ progi unijne, w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
kom u n i kacji elektronicznej,

b) b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w lit. a.

2.odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) L0 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku
zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których
wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo
takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
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oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty W ramach dynamicznego systemu
zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o

wyniku postępowania albo 30 dni od dnĺa publikacji w Dziennĺku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a W przypadku udzielenia
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki _

ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez
ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o

udzieleniu zamówienia albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu

zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie
negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił W Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku

postępowania albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania,

które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez
ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki."

5. Na orzeczenie lzby oraz postanowienie Prezesa lzby, o którym mowa w art' 519 ust. 1
ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu. Skargę wnosi się do Sądu okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
zwanego,,sądem zamówień publicznych".

6. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa lzby, w terminie L4 dni od dnia doręczenia
orzeczenia lzby lub postanowienia Prezesa lzby, o którym mowa w art. 5L9 ust. L,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargĺ. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2OI2 r. -
Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

7 ' od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje
skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

RozDzlAŁ xxx!!l. lNFoRMAcJA W SPRAWIE zWRoTu KoszTóW W PosTĘPoWANlU

Koszty udziału W postępowaniu, a W szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udzĺału W postępowaniu (za
wyjątkiem zaĺstnienia okoliczności, o której mowa w art. 261 ustawy).

RozDzlAŁxxxlv. lNFoRMAcJA DoTYczĄcA ocHRoNY DANYCH oDoBoWYcH - RoDo

Zgodnie z art. ].3 ust' 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (vE) 2oL6/679 z dnia
27 kwietnia 2oL6 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/wE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z
póŹn. zm.), zwanego dalej,,RoDo", Zamawiający przekazuje informacje na temat przetwarzania
danych osobowych:
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administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ośrodek Sportu i Rekreacji m. st.
Warszawy w Dzielnicy Bemowo z siedzibą w Warszawie (01_a9a) przy ul. oławskiej 3a,
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się W

następujący sposób:
o pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@osirbemowo.pl,
o pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. ]. lit. c RoDo w celu
związanym z postępowanĺem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja
wentylacji mechanicznej w obiekcie Hali Sportowej przy ul. obrońców Tobruku 40 w
Warszawie, w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego, potegająceto na,,Modernizacji
Hali Sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. obrońców Tobruku 40 (etap ltl}".
oznaczenie postępowaniazRZPĺ2l2o22, prowadzonym Wtrybie podstawowym, na podstawie
art.275 pkt. 2 ustawy Pzp;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowanĺa w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust.
1 ustawy z dnia 11września Żo79 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2o2l r. poz.
LI29 z poźn. zm.|, dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który Wyznaczony zostanie
przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym W przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane W sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:

. na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;

o na podstawie art. L6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
o na podstawie art. 18 RoDo prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych (z);

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

nie przystuguje Pani/Panu :

o w związku z art. 17 ust' 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenĺa danych osobowych, o którym mowa W art. 20 RoDo;
. na podstawie art. 2t RODO prawo sprzeclwu, wobec przetwarzania danych

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

H wyiaśnienie: skorzystanie z prowo do sprostowonia lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowanio o udzĺelenie
zamówienid publicznego ani zmianq postanowień umowy w sprawie zamówienia publĺcznego w zakresie niezgodnym z ustawq'(2)wyiaśnienie: zgodnie z art. 79 ust. 3 ustdwy Pzp wystqpienie z zadaniem o którym mowQ w drt, x.8 ust,7 rozporzqdzenio 2016/679, nie
ogrdniczd przetwarzonĺa danych osobowych do czasu zakończenia postepowanio o udzielenĺe zamówienia publicznego,
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L.

zAŁAczNtK NR 1 Do swz _ oPts PRzEDMloľu znĺvlówtENtA

oPls PRZEDMloTU zaĺvlowl rrun

Nazwa zadania:
Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w obiekcie Hali Sportowej przy
ul. obrońców Tobruku 40 w Warszawie, w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego,
polegającego na ,,Modernizacji Hali Sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy
ul. obrońców Tobruku 40 (etap lll)"

opis ogólny i cel realizacjizamówienia:
1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty budowlane dla

przedsięwzięcia polegającego na: demontażu części instalacji wentylacji mechanicznej
(kanałów) oraz ponownym ich montażu bezpośrednio pod konstrukcją dachu w celu
osiągnięcia większej wysokości pozwalającej np. na zastosowanie wyższych trybun,
demontażu istniejących kanałów łączących ze sobą ciągi nawiewne oraz łączących cĺągi
wywiewne, Wyprowadzeniu ciągów na zewnątrz budynku, wykonaniu ich połączenia
(odpowiednio ciągów nawiewnych ze sobą i ciągów wywiewnych) oraz montażu kanałów
od ww. połączenia do centraliwentylacyjnej.

2. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy na etapie
sporządzania ofert celem sprawdzenia warunków panujących w terenie. Z uwagi
na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy w ofercie należy uwzględnić
wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z

zakresu robót w tym powykonawczy operat geodezyjny.
3. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, projektem

wykonawczym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
4. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na

okres min. 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
5. Tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak

towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny
proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego
Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych
specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art' 101 ust. 1 pkt 2
lub ust. 3 ustawy Pzp, 7amawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp dopuszcza
złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 1O1 ust. 4 ustawy Pzp zaoferowanie
rozwiązań ,,równoważnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod
warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych
od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:

a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów
składowych),

b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
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d) parametróW technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane
hyd ra u I iczn e, cha ra kte rystyki I i n iowe, ko nstru kcj a ),

e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
f) standardówemisyjnych.

6. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku
do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty
technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub
normą państw członkowskich Europejskiego obszaru Gospodarczego przenoszącą tę
normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie
oraz inne dokumenty wynikające z dokumentacji projektowej.

7. llekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej
mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące
normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego obszaru
Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp.

8. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny
odpowiadać, co do jakości Wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. oz.
U. z 2020 r. poz. 1333), ustawie z dnia L6 kwietnia 2OO4 r. o wyrobach budowlanych (t.
j. Dz. U. z 2O2O r. poz. 2I5) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i

odbioru robót isWZ.
9. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne

do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzające zgodność parametrów technicznych
z projektem.

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 2 egz. w wersji
papierowej oraz 2 egz. na płycie CD (wersja elektroniczna), w tym:

o protokołytechniczne,

o instrukcję obsługi, W tym harmonogram terminów i kosztów obowiązkowych
przeglądów gwarancyjnych instalacji oraz katalog zdarzełĺ(awarii, usterek)
stanowiących wezwanĺe nieuzasadnione, których koszty pokrywa
użytkownik.

o aprobaty techniczne,
. atesty i certyfikaty jakości.

2. Szczególowy zakres zamówienia:

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia specyfikacji obejmują
wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi.

Wykonanie prac instalacyjnych sanitarnych wentylacji i klimatyzacji dla poszczególnych
poziomów:

Parter
Wykonać insta lację wentylacyjną
o Wykonać niezbędne demontaże instalacji i zaślepienia istniejącego systemu
o Wykonać podniesienie ciągu wentylacyjnego
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e Wykonać nowe odcinki instalacji wraz z izolacją,

o Montaż elementów regulacji i zawieszenia

o Wykonać szczelne przejścia przez świetliki
o Wykonać instalację wentylacji w hali i na dachu budynku
o Wykonać podpory instalacyjne typu big-foot dla nowej instalacji
. Wyregulować instalację po wykonaniu modernizacji'
o Wykonać izolację kanałów zgodnie z projektem, kanały zewnętrzne oblachować.

Dach

a)

b)

c)

Montaż wyrzutn i powietrza

Zasilenie i montaż wentylatorów dachowych
Regulacja instalacjĺ wentylacyjnej, pomiary hałasu i wydajności

3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

Prace towarzvszace:

utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,
wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość
materĺałów i elementów iwszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania
robót,

zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu
uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z lnspektorem Nadzoru
miejsce,

segregowanie i sortowanie materiałów iwyrobów i wyrobów nowych lub rozebranych,
na terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym,
obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
sprawdzanie prawidtowości wykonania robót,
przygotowanie zapraw oraz miesza nek betonowych, uszczel n iających itp
usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych W trakcie
wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,
oczyszczenie naprawionych, uzu pełnionych lu b wymienionych elementów,
wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,
zabezpleczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie
wymienianych elementów budynku, np. nie remontowane posadzki, czv nie
wymieniana stolarka okienna idrzwiowa itp.
wywóz na składowisko i utylizacja gruzu powstałego na skutek robót remontowych i

rozbiórkowych,
montaż i demontaż rusztowań.
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Robotv tvmczasowe:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, drabin
kobyłkach przy malowaniu na wysokości do 5m,

- montaż, demontaż, przenoszenie, praca na rusztowaniach,
- demontaż i ponowny montaż elementów instalacyjnych
- ustawienie i praca dźwigów samochodowych.

i prostych rusztowań na

4. Wymagania techniczne i jakościowe:

Wvmiarv kanałów wentvlacvinvch po przebudowie nie moea bvć mnieisze niż te istnieiace (o ile
Wykonawca nie poprze ĺnnego rozwiązania odpowiednimi obliczeniami). Lokalizacia
nawiewników zgodna z istnieiaca. Do nini ejszego oPZdołącza się projekt wykonawczy (załącznik
nr L), specyfikację techniczną (załącznik nr Ż) oraz przedmiar (załącznik nr 3).

Zamawiający sugeruje wykorzystanie jak największej (możliwej) iloścĺ elementów istniejącej
instalacji podlegającej przebudowie w celu jej ponownego montaŹu.
W miejscach wyjścia kanałów nawiewnych i wywiewnych na zewnątrz budynku (4 kanały
łącznie), należy zamontować zabudowę. Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązania:

o Zamurowanie powstałych otworów (wokół kanałów) po demontażu części okna/fasady
z poliwęglanu. Wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej na zewnątrz budynku
wraz z Wyprawą tynkarską (kolor tynku elewacyjnego do uzgodnienia złamawiającym,
zgodny z kolorystyką jaka obecnie jest na elewacji budynku), wykonanie Wyprawy
tynkarskiej wewnątrz budynku (tynk gipsowy kat. lll), wykonanie robót malarskich (farba
lateksowa zmywalna kolor RAL 7035),

o Uzupełnienie zdemontowanych okien, przez które przeprowadzone zostaną kanały
poprzez wykonanie od zewnątrz panelu z blachy (kolor RAL do uzgodnienia z

Zamawiającym), kolejność wa rstw zabudowy:
- panelz blachy (aluminiowej lub ocynkowanej malowanej proszkowo),
- izolacja przeciwwodna, np. epdm lub membrana,
- izolacja termiczna - wełna mineralna,
- izolacja przeciwwodna,
- zabudowa g-k, z wyprawą malarską (farba lateksowa zmywalna, RAL 7035).

Miejsce istniejącego wyjścia kanałów na zewnątrz budynku - zaprojektować zabudowę taką jak
dla nowych lokalizacji.

Kanały łączące ze sobą 2 ciągi nawiewne, 2 ciągi wywiewne oraz połączenia z centralą
wentylacyjną -sposób montażu na dachu budynku (przybudówki) w sposób zapewniający
ciągłość izolacji przeciwwodnej. Niedopuszczalne jest wykonywanie dziur W poszyciu
dachowym.
Wewnątrz budynku prace nie mogą się odbywać z udziałem ciężkiego sprzętu. Wymagane jest
zab ezpieczen ie pa rki etu.
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5. osoby jakimi musi dysponować Wykonawca:

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

uprawnienia do projektowania; zaświadczenie o przynależności do ollB.

6. Termin realizacji.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do 14 dni od daty podpisania umowy, w tym:

a) prace Wewnątrz budynku - do 7 dni od dnia podpisania umowy;

b) prace na zewnątrz budynku - do 14 dni od dnia podpisania umowy.

7. Gwarancja i rękojmia.

Zamawiający Wymaga udzielenia min' 36 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane

roboty budowlane.

Załaczn i ki:

I Projekt wykonawczy modernizacji instalacjiwentylacjiw Hali Sportowej OSiR Bemowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji wentylacji

mechanicznej

2.
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zAŁĄczNlK NR 2 Do swz - FoRMULARZ oFERTY

OFERTA

ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy
w Dzielnicy Bemowo
ul. oławska 3a
OL-494 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówĺenie publiczne prowadzonym w trybie
podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami nr RZP/2/20Ż2 na ,,Modernizację wentylacji
mechanicznej w obiekcie Hali Sportowej przy uI. obrońców Tobruku 40 w Warszawie, w
ramach realizowanego zadania inwestycyjnego, polegającego na ,,Modernizacji Hali
Sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. obrońców Tobruku 40 (etap t!l)," my
niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składanio oferty przez podmioty
występujqce wspólnie podać nazwy (Íirmy) i dokładne odresy wszystkich podmiotów składajqcych wspótnq

ofertę)ĺ1)

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmĺotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ.

ośwnoczAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do
reprezentowania nas W postępowaniu lub reprezentowania nas W postępowaniu i zawarcia
umowy jest:

(Wypełniajq jedynie przedsiębiorcy składajqcy wspólnq oÍertę lub Wykonawcy, którzy w powyższych zokresie ustanowi,i

pełnomocnictwo)

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto oferty
zł (podana cyfrowo i słownie), obliczoną W następujący sposób:

t

2.

Netto: ..,...... zl
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Brutto ..,..,21

Słownie:

(w tym .......% podatku VAT)

zł

4.

5

6

3.1Wybór oferty prowadzĺć będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

n astęp ujących towa rów/usłu g:

(21

3.2 Wartość ww. robót budowlanych bez kwoty podatku Wynosi:

(3)

DEKLARUJEMY ............... lat gwarancjijakości i rękojmi na wykonanie przedmiotu umowy -
(minima!ny wymagany okres gwarancjijakości i rękojmi na wykonanie przedmiotu umowy
wynosi 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy)(ł)

AKCEPTUJEMY warunki płatności zgodnie ze Wzorem umowy.

ośwnoczAMY, że jesteśmy: (rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca - zaznaczyć
właściwą opcję) (5)

n M i kroprzedsiębiorstwem
n Małym przedsiębiorstwem
n Średnim przedsiębiorstwem

ośWtADczAMY, że:

- zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;
- zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia

publicznego załączonego do specyfikacji i przyjmujemy 8o bez zastrzeżeń;
- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
- jesteśmy związani z niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert

podanego w SWZ.

ośWlADczAMţ że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane W art. 13 lub art. 14
pgpg(o} wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego W niniejszym
postępowaniu.*

ośwnoczAMY, że niżej podaną część zamówienia, wykonywać będzie W naszym imieniu
podwykonawca:

Lp
Część/ zakres za m ówien ia

/dostawa usługa
Nazwa (firma) podwykonawcy

L.

2

3

7

8

9.
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9. oFERTĘ niniejszą składamy na ......... zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych)

(Podpis wraz z pieczęciq osoby uprownionej do
re p reze ntowa n ia Wy ko n awcy )

(1) W przypadku Wykonowców składajqcych ofertę wspótnie należy wskazać wszystkich Wykonawców
Występujqcych wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu
wszystkich podmĺotów skłodajqcych ofertę wspólnie.

(2) Wypełnić o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towaru i usług w przeciwnym razie zostawić niewypełnione'

(3) Jak w przypisie 2.
p) Wypełnić w przypadku zadeklorowanio dłuższego okresu gwarancji i rękojmi niż minimalny 36 miesięczny.

W przypadku niewypełnienia Wykonawca nie otrzyma punktów a Zamawiajqcy przyjmie udzielenie
minimalnego - 36 miesięcznego terminu gwarancji i rękojmi.

(5) W przypadku Wykonawców składajqcych ofertę wspólnq należy wypełnić dta każdego podmiotu osobno.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 70 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowo nie przekracza 2 milionów EUR'
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i katorgo roczny obrót tub roczna
suma bilansowa nie przekracza 70 milionów EtJR.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro przedsiębiorstwem oni małym
przedsiębiorstwem i które zatrudnio mniej niż 25O osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mitionów
EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mitionów EL]R.

(6) Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawĺe ochrony
osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrekţwy 95/46/WE (ogólne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz' Urz. IJE L 779 z
04.05.2076, str. 7).
* W przypadku gdy wykonawco nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczqcych
lub zachodzi wyłqczenie stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 73 ust. 4 lub art. 74 ust. 5
RoDo treści oświadczenio wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenio np. przez jego wykreśtenie).

37



Nl..-^. -^_i'.'i^^i^. D7Dlî /a^'a

zAączNlK NR 3 Do swz - PRoJEKToWANE PosTANoWlENlA UMoWY W SPRAWIE

zAMoW!ENlA PUBLIczNEGo, KTóRE zosTANĄ WPRoWADzoNE Do TREśC!TEJ uMoWY

W dniu ...... 2o2Ż r. pomiędzy Miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5,

00-950 Warszawa, NlP: 525-22-48-48L, w ramach którego działa ośrodek Sportu i Rekreacji
w Dzielnicy Bemowo z siedzibą w Warszawie (01-a9a) przy ul. oławskiej 3a, zwanym dalej
Zamawiającym, które reprezentuje:

Grzegorz Surówka - p. o. Dyrektora ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy
Bemowo,

a

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

zgodnie z wynikiem postepowanio o udzielenie zamówienio publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym
w oparciu o przepisy art. 275 pkt 2 ustowy z dnia 71września 2079 r. Prawo zamówień publicznych (t. j' Dz.U. 2021
r', poz. 7729 z późn. zm'), została zaworta umowa o następujqcej treści:

9r'
Przedmiot Umowy

t. Przedmiotem umowy jest modernizacja instalacjiwentylacjiw obiekcie Halisportowej przy
ul. obrońców Tobruku 40 w Warszawie, w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego,
polegającego na,,Modernizacji Hali Sportowej wrazzzagospodarowaniem terenu przy ul.
obrońców Tobruku 40 (etap lll)", zgodnie z projektem wykonawczym oraz specyfikacją
techniczną.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, w dobrej
wierze, zgodnĺe z najlepszą wiedzą i sztuką Wymaganą dla realizacji przedmiotu umowy,
zgodnie z Wymaganiami technicznymi i jakościowymi określonymi w projekcie
wykonawczvm oraz specyfikacji technicznej, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi
w Rzeczypospolĺtej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie
określonym Umową.

92.
Termin wykonania Umowy

1. Strony ustalają wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego W $ 1 ust' 1 w terminie 14 dni
od dnia zawarcia umowy, w tym:
al Prace wewnątrz budynku _ 7 dni od dnia zawarcia umowy;
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b) Prace na zewnątrz budynku - 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminów umownych, jeżeli ich

niedotrzymanie stanowi konsekwencję przypadków opisanych w s L4 ust. ]. pkt 2 i 3.

5g
Wykonawca i Podwykonawcy

L. Wykonawca oświadcza, Że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki
finansowe i techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Nadto Wykonawca
oświadcza, że przy wykonaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą z
zawodowego charakteru świadczonych dostaw i usług, w zakres, których wchodzi
wykonanie Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów ĺ urządzeń,
należytejjakoścĺ, w ustalonym standardzie, zgodne z obowiązującymi normami i przepisami
i aktualnym stanem wiedzy technicznej. Materiały i urządzenia użyte do wykonania
przedmiotu umowy muszą posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę
techniczną.

3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie
informacje, które mogţby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Przedmiotu
Umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że
zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne
do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów iw związku z tym nie wnosi i nie będzie
wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.

4. Wykonawca - zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie - wykona zamówienie sam /
sam, za wyjątkiem następującego zakresu prac: ....rl..tr!!,

który zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby,
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 462 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału W postępowaniu, o których
mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowĺedzialność za działania i/lub zaniechania osób i podmiotów
przy pomocy, których wykonuje Przedmiot Umowy jak za własne działania i zaniechania'

6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w
związku z wykonywanymi pracami lub przy okazji ich wykonywania, w szczególności będące
następstwem rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności.

7. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnĺa nadzór i koordynację działań
ewentualnych podwykonawców.

są
!nspektor nadzoru inwestorskiego

t. Zamawĺający zobowiązuje się do powołania inspektora nadzoru inwestorskiego
i powiadomienia o tym Wykonawcy W terminie 2 dni od daty jego powołania.
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2. lnspektor Nadzoru inwestorskĺego jest upoważnĺony do bieżącej koordynacji prac

realizowanych na podstawie Umowy oraz kontroli ich jakości.

3' Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję lnspektora Nadzoru
inwestorskiego.

4. Zmiana, osoby pełniącej funkcję lnspektora Nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

9s
obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiązany do:

1) lnformowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac nieobjętych
przedmiotem umowy i stanowiących koszt użytkownika, a jednocześnie niezbędnych
do prawidłowego wykonania umowy w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
konieczności ich wykonania;

Ż) naprawienia idoprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź
urządzeń w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy;

3) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez
Wykonawcę w trakcie realizacji prac;

4) uczestniczenia w czynnoścĺach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad;
5) zgłoszenia w formie pisemnej lub na adres mail:

gotowości do odbioru przedmiotu umowy;
6) sporządzenia dokumentacji powykonawczej po zakończeniu realizacji przedmiotu

umowy;

2. Wykonawca ponosi odpowĺedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wypełniania obowiązków przewidzianych W art. 13 lub art. t4 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych W związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektvwv 95/46/wE (ogólne
rozporządzenie o ochronĺe danych) (Dz.lJrz. UE L z 04.05'20L6 r', Nr 1L9, s. 1), zwanego
dalej w skrócie,,RoDo" wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy;

2) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 20]-8 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z2OI9 r. poz.ItBI).

4. Wykonawca oświadcza, że:

1) znane są mu wszelkie obowĺązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie
danych osobowych mające zastosowanie oraz RoDo,

2) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające
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z obowiązujących przepisóW o ochronie danych osobowych oraz RoDo mających

zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,

3) W przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawcóW zapewni aby

zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby
przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących
przepisóW o ochronie danych osobowych oraz RoDo mających zastosowanie i chroniło
prawa osób, których dane dotyczą.

9s'
Ubezpieczenie

t. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia oC z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej na kwotę stanowiącą co najmniej równowartość wynagrodzenia,
o którym mowa w $ 8 ust. 1, ważnego przez cały okres realizacji zamówienia i przekazania

Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej w dniu zawarcia Umowy.
2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu

umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z

zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i przekazania Zamawiającemu kopii polisy
ubezpieczeniowej na przedłużony okres.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie
szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub
zaniechań przy realizacji przedmiotu umowy, W szczególności za ewentualne skutki
nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

97.
Uwarunkowanie wynagrodzenia

L. Wykonawca oświadcza, że:

1) Szczegółowo przeanalizował opis przedmiotu zamówienia w SWZ oraz uzyskał przed
złożeniem oferty przetargowej potrzebne informacje dotyczące zakresu zamówienia
i warunków realizacji prac.

2) Przed złożeniem oferty przetargowej upewnił się co do jej prawidłowości i kompletności
oraz stawek i cen podanych w ofercie.

2. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie obejmuje oraz pokrywa wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności: koszty zakupu, załadunku,
transportu, rozładunku sprzętu, dostawy instalacji, prac instalacyjnych i montażowych,
koszty uzgodnĺeń, dodatkowych opinii i ekspertyz, ubezpieczenia Wykonawcy, wykonania
dokumentacji powykonawczej, zabezpieczenia terenu realizacji prac, przygotowania
instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji.

3. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw
lub obowiązków wynikających z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych
praw W jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub
czynności wywołującej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy
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lub jej części, a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z Umowy lub udziału
w niej na osoby trzecie, w tym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową
poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione czynności
dokonane pomimo zakazu są względem Zamawiającego bezskuteczne.

9s'
Wynagrodzenie i warunki płatności

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego W s 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości :
1) wartość netto: .''. zł (słownie:..............'......'.......'...zł);

2) podatek vAT .....% tj. ............... zł (słownie: .......'.........................zł);

3) wartość brutto: ....zł (słownie: .........'.....................''zł).

Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w
zakresie .....-odprowadzenie podatku VAT w kwocie -..... leży po
stronie Zamawiającego (dotyczy jedynie sytuacji, gdy wybór oferty prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisamio podatku od
towarów i usług).

Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust' ]..

Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi jednorazowo w oparciu
o fakturę. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie sporządzony
i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy protokół
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, iż wskazany W fakturze rachunek bankowy będzie rachunkiem
rozliczenioWYffi, służącym jedynie do celów rozliczeń z tytułu prowadzenia dzĺałalności
gospodarczej.

Zamawiający oświadcza, Że będzie dokonywał płatności za wykonany przedmiot
zamówienia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatności'
Do celów wystawienia faktur:
1) Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT

2) Zamawiający oświadcza, że podatnikiem podatku od towarów i usług VAT jest Miasto
Stołeczne Warszawa, NlP 525-22-48-48I, natomiast uprawnionym do otrzymywania
faktur jest ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy W Dzielnicy Bemowo, zatem
faktura wystawiona powinna być w następujący sposób:

Nabywca:

4

5

6

7

I
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Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

NIP: 525-22-48-481.

Odbiorca faktury:

ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy W Dzielnicy Bemowo
ul. oławska 3a, 01-494 Warszawa

9. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze, w terminie do 21 dni, liczonych od daty doręczenia prawidłowo
wystawionej fa ktu ry do siedziby Zamawiającego.

Lo. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi
przelać na wskazany w fakturze rachunek, określoną kwotę.

1't. 7a opóźnienie w realizacji faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

9g
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

L. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości ..'...'....... . zł (stanowiącej 5% ceny
całkowitej brutto podanej w ofercie).

2. 1abezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.
4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonanĺa umowy

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania UmowY oraz w okresie rękojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego
o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc
wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres
wykonywa nia przez Zamawiającego praw wyn ikających z za bezpieczenia.

6. Kwota w wysokości (słownie: ...) PLN stanowiąca 7oo/o Zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego
przedmiotu umowy.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosząca 30%
wartości 1abezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ... (słownie: ...) PLN, zostanie
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia
należţego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp,
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pod Warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego Wysokości'

9. Zabezpieczenie należytego Wykonania umowy pozostaje W dyspozycji Zamawiającego

i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.

]-0' Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy W związku z

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie

14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty'

11. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż

Wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem
ważności dotychczasowego Za bezpieczen ia.

12. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym W ust' 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego

Zabezpieczenia należyiego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty całej kwoty, na jaką

w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie'
].3. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.

L4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi w formie gwarancji

ubezpieczeniowej lub bankowej Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zapłatę należności w kwocie wynikającej

z gwarancji na rzecz ośrodka Sportu i Rekreacji m' st. Warszawy W Dzielnicy Bemowo.

15. Jeżeli okres na jaki należy wnieść zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu Wykonawca wniesie na cały okres, a zabezpieczenie w innejformie wniesie na

okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

16. W przypadku nieprzedłożenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zamieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu,
poprzez wpłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa wyżej
następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia' Taka

możliwość musi być przewidziana w druku gwarancji.
. Zapisy $ 12 mogą ulec zmianie w zależności od formy wniesionego zabezpieczenia.

s 10.

odbiór przedmiotu umowy
1. Za termin odbioru końcowego rozumie się datę odbioru całości przedmiotu umowy, tj. datę

podpisania przezZamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zgłosi pisemnie lub na adres mail

gotowość do odbioru końcowego zamówienia objętego umową.

....... Zamaw laJącemu
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3. Termin odbioru końcowego Wyznaczy Zamawiający w ciągu 2 dni od daty pisemnego

zawiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu prac i gotowości do przystąpienĺa do

odbioru końcowego'

4. Przed odbiorem końcowym Wykonawca przedłoży Zamawiającemu po 2 egzemplarze w
wersji papierowej oraz 2 egzemplarze na płycie CD (wersja elektroniczna) kompletnej
dokumentacji powykonawczej dotyczącej przedmiotu umowy, w tym:

1) protokołytechniczne,

2| atesty i certyfikaty jakości,

3) instrukcję obsługi, w tym harmonogram terminów i kosztów obowiązkowych
przeglądów gwarancyjnych instalacji oraz katalog zdarzeń (awarii, usterek)
stanowiących wezwa n ie nieuzasadnione, których koszty pokrywa użytkown i k.

5. Podczas odbioru końcowego stosowane będą następujące zasady:

1) jeżeli Zamawiający nie stwierdziwad, dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy;
Ż) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, które nie

uniemożliwiają korzystania z przedmiotu zamówienia to Zamawiający w protokole
odbioru. stwierdza ujawnienie wad opisując je szczegółowo i wyznaczy termin ich
usunięcia. Jeżeli wady te nie nadają się do usunięcia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie
usunie wad w Wyznaczonym terminie, to Zamawiający odpowiednio do utraconej
wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej tj. w takĺm stosunku, w jakim wartość
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do wartości obliczonej z uwzględnieniem
istniejących wad, ma prawo żądać obniżenia wynagrodzenĺe w odpowiednim stosunku.

3) jeżeli Zamawiający stwierdzi wady, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu
za mówienia, to Zamawiającem u przysługują następujące uprawnien ia :

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówĺć odbioru do czasu
usunięcia wad wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem
odmowy przyjęcia naprawy po uptywie Wyznaczonego terminu,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od
umowy z przYczvn leżących po stronie Wykonawcy lub żądać wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi. W przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego Wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy nie
będzie przysługiwało Wykonawcy.

6. W przypadku określonym, W ust. 5 pkt 3) lit a) terminem wykonania umowy przez
Wykonawcę - branym pod uwagę przy naliczeniu kary umownej, o której mowa W 5 L1 ust. ].

pkt 3 będzie data odbioru po usunięciu wad.
7. Z czynności odbioru strony spiszą protokół w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach.
8. W momencie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną

na wykonane roboty oraz zainstalowane urządzenia i sprzęt zgodną z Wzorem stanowiącym
załącznik Nr 4 do umowy.

9. Wszystkie przekazywane dokumenty muszą być opracowane w języku polskim.
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S11
Kary umowne

t. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowY przez którąkolwiek ze Stron zprzYczYn

zależnych od Wykonawcy W wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w Ş 8

ust. ]. umowy, niezależnie od wysokości szkód poniesionych przez Zamawiającego

powstałych w wyniku tegoż odstąpienia, których zaspokojenia Zamawiający może

domagać się na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego;

Ż) za zwłokę w oddaniu określonego W umowie przedmiotu zamówienia z przYczYn

leżących po stronie Wykonawcy w wysoko ści o,L% wynagrodzenia brutto określonego w

Ş 8 ust. L za każdy dzień zwłoki'

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz W okresie gwarancji

lub rękojmi za wykonanie przedmiotu umowy w wysokośct o,L% wynagrodzenia brutto

określonego W 5 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu

Wyznaczonym przez Zamawiającego za termin usunięcia tych wad;

2. Maksymalna wielkość kar umownych należnych Zamawiającemu z tytułu realizacji umowy

nie przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, określonego W l 8 ust. ]..

3. Wykonawca zapłaci kary umowne w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej

wystawionej przez Zamawiającego.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega

możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego W przypadku, sdy szkoda

wyrządzona na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekracza

wysokość zastrzeżonych kar umownych.

9rz
Gwarancja jakości i rękojmia za wady

t. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty, stanowiące przedmiot niniejszej

Umowy, gwarancji jakości na okres ..... miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu

odbioru końcowego, przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą i zapisami Karty

Gwarancyjnej, która stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

2. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jest pełna tzn. obejmuje swoim zakresem

rzeczowym wszystkie elementy przedmiotu umowy w tym wykonane roboty oraz materiały,

w tym również materiały, których gwarancje producenckie są krótsze niż udzielona
gwarancja i jedyną stroną do której Zamawiający zgłasza roszczenia gwarancyjne jest

Wykonawca.

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za

naprawienie wszelkich wad i usterek oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania

uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych prac zgodnie z kartą

gwarancyjną stanowiąca integralną część umowy. Czas naprawy gwarancyjnej (zgodnie z

deklaracją Wykonawcy zawartą w formularzu oferta) wynosi dni, licząc od dnia
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zgłoszenia Wystąpienia Wady lub usterki Wykonawcy na adres mail:

4. okres rękojmi za wady fizyczne na instalacje i wszystkie materiały i urządzenia zostaje

zrównany z okresem zaoferowanej gwarancji'

5. Warunki gwarancji zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 4 do Umowy - Karcie

Gwarancyjnej.

6. W okresie gwarancji wszelkie naprawy lub wymiany objęte gwarancją dokonywane są W
ramach wynagrodzenia określonego W s 8 ust. 1 Umowy, Zamawiający nie ponosi
jakichkolwiek kosztów związanych z naprawami lub wymianami.

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać obowiązki z rękojmi lub gwarancji w postaci

niezwłocznego usuwania wad i usterek w sposób umówiony'

s 13.

odstąpienie od Umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie najpóźniej 30 dni

od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających, jeżeli Umowa nie
stanowi inaczej, w całości bądź w części, w przypadkach określonych Kodeksem Cywilnym
oraz niezależnie od tych przypadków, gdy:

L) pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania naruszania postanowień umowy,
Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub przerwał jego wykonywanie na

zasadach i w terminie ustalonym w Umowie, a opóźnienie przekra cza 7 dni;
2) W przypadku, o którym mowa w 5 10 ust. 5 pkt 3 lit b;

3) jeżeli Wykonawca utracił właściwości, uprawnienia lub możliwości techniczne niezbędne
do wykonywania umowy;

2. odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może Żądać wyłącznie wynagrodzenia

należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego

powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy
przez jego kontrahentów/podwykonawców'

5. W odstąpieniu od umowy wskazany zostanie termin sporządzenia inwentaryzacji
z wykonanych prac przez Wykonawcę.

6. odstąpienie od umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kar
umownych wynikających z umowy.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kary umownej na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

8. W przypadku zaistnienia wobec Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy którejkolwiek z
podstaw wykluczenia określonych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2ot4 z dnia 31
lipca 2ot4 r. dotyczącego środków ograniczających W związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L229z3tJ.201'4, str. 1), w brzmieniu
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nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 20221576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr

833/2oL4 dotyczącego środków 7 ograniczających W związku z działaniami Rosji

destabilizującymisytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr LLLtz8.4.2022, str. L) lub w art.7 ust.

1- ustawy z dnia 13 kwietnia ŻoŻ2 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z

202Ż r., poz. 835), Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego w

terminie jednego dnia od dnia zaistnienia podstaw do jego wykluczenia, a Zamawiający ma

prawo do odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. $ 11 ust.

l pkt l Umowy.

9. Jeżeli przesłanki wykluczenia, wskazane ust' 8 dotyczą podmiotu udostępniającego zasoby

lub podwykonawcy lub dostawcy Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym

Zamawiającego oraz zastąpić podmiot podlegający wykluczeniu innym podmiotem, który nie

podlega wykluczeniu, w terminie dwóch dni od zaistnienia podstaw do jego wykluczenia, pod

rygorem zachowania prawa przezZamawiającego do odstąpienia od Umowy i naliczenia kary

umownej, o której mowa w $ 11 ust' 1 pkt 1 Umowy.

s rł.
Zmiana Umowy

L. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, W

zakresie:

1) zmiany: firmy, nazwy, adresu, formy prawnej działania;

Ż| zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek okoliczności wynikających

z działania siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, uniemożliwiających
wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem niedopuszczalności zmiany, sdy
wyklucza ją inne postanowienie umowy, które to przyczyny każda ze Stron winna
udokumentować;

3) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w następstwie braku możlĺwości
wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem covlD-19 lub innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania o wpływie ýw okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z

dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie);

4) zmiany producenta, dystrybutora lub gwaranta W przypadku jego upadtości lub
likwidacji;

5) zrealizowania przedmiotu zamówienia w innym niż pierwotnie założono zakresie, sdyby
zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku Wykonawca może wnieść o zmianę
zakresu, zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub lepszych parametrach,

6) wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany przedmiot
zamówienia, o ile wyniknie taka koniecznośĆ z przyczyn nie leŻących po stronie
Wykonawcy.
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7| W przypadku obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę elementu
przedmiotu zamówienia wskazanego w ofercie z powodu braku jego dostępności na

rynku, co zostanie potwierdzone przez jego producenta, dopuszczalne jest dostarczenie
przez Wykonawcę za zgodąZamawiającego asortymentu o parametrach i właściwościach

nie gorszych niż podane w ofercie oraz pełniących tą samą funkcję i cenie nie wyższej niż

wynikającej z oferty. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest każdorazowo
przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty (oświadczenie producenta, opinia
o właściwościach nie gorszych niż zaoferowane w ofercie). Zmiana asortymentu Wymaga

zgody Zamawiającego.

8) zmiany ustawowej stawki podatku VAT dotyczącej przedmiotu umowy;
9) obniżenia ceny przez Wykonawcę.

2. o zaistnienĺu zmian W WW. zakresie Strony zawiadomią się nawzajem pisemnie, listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

S 1s.

Zobowiąza nie Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. L4 Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)Żot6/679zdnia27.04.2oL6 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywv 95/a6/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.20L6 r., Nr 1L9, s. 1-), zwanego

dalej w skrócie ,,RoDo" wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy.

2) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 20L8 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 220t9 r. po2.1781).

2. Wykonawca oświad cza, że:

1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie
danych osobowych mające zastosowanie oraz RoDo,

2| zapewni wystarczające gwerencje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RoDo mających
zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,

3) w przypadku korzystania z podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych
spełnĺało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych oraz RoDo mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane
dotyczą.
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s 16.

L. Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych:

1) ze strony Zamawiającego jest p.................

2) ze strony Wykonawcy jest p.

I rz.
'Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego, oraz inne właściwe przepisy.

2. Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego d la siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału,

po jednym dla każdej ze stron.

4. lntegralną część umowy stanowią załączniki:

1) kopia oferty Wykonawcy;

2) wzór protokołu odbioru końcowego;

3) karta gwarancyjna wykonania przedmiotu umowy.

zAMAWlAJĄcY WYKONAWCA
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Załącznik nr 2 do umowy

PRoToKóŁ oDBloRU KoŃcoWEGo PRzEDMtoTU UMoWY

W zakresie Przedmiotu Umowy Nr ............. z dnia Żo22 r' na modernizację

instalacji wentylacji w obiekcie Hali Sportowej przy ul. obrońców Tobruku 40 w Warszawie,

w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego, polegającego na ,,Modernizacji Hali

Sportowej wrazz zagospodarowaniem terenu przy u!. obrońców Tobruku 40 (etap ltl)"

!. Ustalenia w sprawie terminu zakończenia:
1. Termin zakończenia wynikający z umowy: ..............

2. Zgłoszenie do odbioru Wykonawcy: .................

3. Przedmiot umowy - modernizacja instalacjiwentylacji w obiekcie Hali Sportowej przy u!.

obrońców Tobruku 40 w Warszawie, w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego,
polegająceto na,,Modernizacii Ha!iSportowej wÎazzzagospodarowanIem terenu przy ul.

obrońców Tobruku 40 (etap lll|", zrealizowano w dniu

4. Wobec powyższego przedmiot umowy został wykonany terminowo/nieterminowo, zwłoka

wynosi .................. dni.

ll. Postanowienia dotyczące odbioru Przedmiotu Umowy Nr........... z dnia .............2022
r.

t. W zakresie rozliczenia końcowego Komisja odbiorowa dokonuje odbioru końcowego
przedmiotu umowy.

Ł W trakcie odbioru nie stwierdzono wad/stwierdzono nW. wady iwyznaczono termin na ich
usunięcie do dnia wady zostały usunięte dnia .................... / nie zostały usunięte'
Dodatkowe ustalenia:

3. Wykonawca przekazał Zamawiającemu nw' dokumenty:
1)

2)

4. Wobec powyższego Komisja odbiorowa dokonuje odbioru końcowego Przedmiotu
Umowy z dniem podpisania niniejszego protokołu tj. z dniem

5. z dniem podpisania niniejszego protokołu rozpoczyna się bieg okresu gwarancji
i rękojmi Przedmĺotu Umowy.

6' Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy
iZamawiającego.

UPoWAżN!oNY PRzEDsTAWlclEL
ZAMAWlAJĄcEGo

U PoWAżN loNY PRZEDsTAWlc! E L

WYKONAWCY
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Załącznik nr 3 do umowy

KARTA GWARANCYJNA JAKoścl wvroĺuAN!A PRAC

Sporządzona w dniu

t. Zamawiający: ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
2. Wykonawca: ..............

3, Umowanr..............

Przedsięwzięcie pod nazWą:

Modernizacja instaIacjiwenty!acji w obiekcie Ha!i Sportowej przy ul. obrońców Tobruku
40 w Warszawie, w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego, polegającego na

,,Modernizacji HaliSportowej wÎazz zagospodarowaniem terenu przy ul. obrońców
Tobruku 40 (etap lll)" Przedmiot umowy: Modernizacia instalacjiwentylacjiw obiekcie
Hali Sportowej przy ul. obrońców Tobruku 40 w Warszawie, w ramach realizowanego
zadania inwestycyjnego' poIegającego na,,Modernizacji HaliSportowej wrazz
zagospodarowaniem terenu przy ul. obrońców Tobruku 40 (etap ltl|"

4. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji.

Przedmiot gwarancji obejmuje roboty budowlane i materiały wykorzystane do wykonania
przedmiotu umowy.

5. Data odbioru końcowego: ...........

7. ogólne warunki gwarancji jakości:

1) Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji

został wykonany zgodnie z umową i zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno_
budowlanymi,
Ż| okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi miesięcy, zgodnie z ofertą

Wykonawcy,

3) w okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest w ramach otrzymanego
wynagrodzenia do usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym robót,

4) o wystąpieniu wad Zamawiający poinformuje Wykonawcę - Gwaranta na piśmie (pismo,
e -mail ) podając rodzajwady,

5) ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
a) jeśli wada powoduje szkody w obiekcie przedmiotu gwarancji - niezwłocznie,

tj. w czasie do 24 godzin od jej wykrycia,
b) w pozostałych przypadkach, maksymalnie do 7 dni roboczych od daty otrzymania

zgłoszenia,

6) usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie,
7) jeżeli w ramach wykonania swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z

gwarancji zamiast rzeczY wadliwej rzecz wolną od wad albo istotnych napraw termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczeniarzeczy wolnej od wad lub zwróconej
rzeczY naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się
odpowiednio do części wymienionej,
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8) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, W ciągu którego

wskutek Wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie

mógł korzystać,

9) nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancjijakości wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej, pod pojęciem której strony ustalają: stan wojny, stan klęski żywiołowej

i strajk generalny,

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczegolnie użytkowania przedmiotu gwarancji

w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania,
10)w celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczYn ich powstania i sposobu

usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do
użytkowania,

11) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie
robót nad usuwaniem wad,

L2)Wykonawca, niezależnie od ustalonej gwarancji jakości ponosi odpowiedzialność
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji,

L3)Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, Wyznaczonego
w zawiadomieniu do Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy
innemu podmiotowi, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Wykonawcy o
tym fakcie,

14)w sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy

Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa,

15)karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia,
podpisaną przez strony umowy,

16)wszelkie przeglądy w okresie gwarancji są dokonywane przez Wykonawcę w ramach
otrzymanego wynagrodzenia.

Udzielający gwara ncji ja kości

upoważniony przedstawiciel

Wykonawcy

Przyjmujący gwara ncję jakości
przedstawiciel Zamawiającego:

(imię i nazwisko) (imię i nazwisko)
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Wvkonawca:

( peł na n a zwa/fi rma, o d re s,

w zależności od podmiotu)

reprezentowanv przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLU CZENIU
oBAz sPEŁNlENtU WARUNKóW UDztAŁU W PosTEPoWANtU

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11września2oL9 r.
Prawo zamóWień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenĺe zamówienia publicznego nr RzP/2/2022 na

,,Modernizację Wentylacji mechanicznej w obiekcie Hali Sportowej przy ul. obrońców
Tobruku 40 w Warszawie, w ramach rea!izowanego zadanla inwestycyjnego, polegającego
na ,,Modernizacji Hali Sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. obrońców
Tobruku 40 (etap lll|"," prowadzon e1o przez ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w
Dzielnicy Bemowo z siedzibą w Warszawie przy ul. oławskiej 3Ą oświadczam, co następuje:

oświadczam, że:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art' ].08 ust. L pkt 1-6 oraz art.
109 ust. L pkt 8 i pkt 10 ustawy pzp*,

oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczeniaz postępowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podać majqcq zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 708 ust. 7 pkt. 7-6 oraz art. 709 ust. 7 pkt 8 i pkt 10)*

1

*zaznaczyć, właściwe

Jednocześnie oświadczam, że w związku z WW. okolicznością, na podstawie art' 110 ust.
2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna
sa mooczyszczen ia):

Wyjaśniam fakty i okoliczności o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp:
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Podjąłem następujące kroki o których mowa W art. ].].0 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.:

2. oświadczam, że spełniam Warunki udziału W postępowaniu określone przez
Zamawĺającego W ogłoszeniu o zamówieniu oraz W pkt. 3.I rozdziału XlX Specyfikacji
Warunków Zamówienia.

3. oświadczam, że w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego W ogłoszeniu o zamówieniu oraz pkt. 3.1 rozdziału XlX
Specyfikacji Warun ków Za mówienia.

polegam na zasobach innego / ych podmiotu/ów*
nĺe polegam na zasobach innego / ych podmiotu/ów*

*zaznaczyć, właściwe

Nazwa i adres podmiotu:

Udostepniane zasobv:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu, w przypadku
zaznoczenia, iż Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w celu wskazania spełnienia
warunków udziału W postępowaniu).

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

...., dnia .................... r
(miejscowość idata)

(podpis osoby uprownionej do

re p re ze ntowa n i a Wy ko n a w cy )
Dohument naleźy wypetnić ĺ podpisać kwolÍJikowanym podpÍsem elektronicznym,

Zamawiajqcy zaleca zapisanie dokumentu w ţormie PDF,

;l1i'ţ,ť.];iĺ'.;.i1','ilţľţĺ ]il.,l:::','..''f.,,,,]l llĺ:.'}:,y''ţľ:'; li Il,;: i'!r,ł;. ĺ
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zAŁĄczNlK NR 5 Do swz

Wvkonawca:

( pełna nazwa/Íi rma, a d re s,

w zależności od podmiotu)

reprezentowanv przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

ośwlłoczEN lE PoDMloTU UDosTEPNIAJAcEGo zAsoBY o N l EPoDLEGAN lU WYKLUczEN l U

oRAz SPEţN!EN!u WARUNKóW uDzlAŁU W PoSTĘPoWANIU

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2oI9 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RZP/2/2022 na

,,Modernizację Wentylacji mechanicznej w obiekcie Hali Sportowej przy ul. obrońców
Tobruku 40 w Warszawie, w ramach realizowanego zadania inwestycyinego, polegającego
na ,,Modernizacji Hali Sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. obrońców
Tobruku 40 (etap aal|"." ,prowadzonego przez ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy W

Dzielnicy Bemowo z siedzibą w Warszawie przy ul. oławskiej 3Ą oświadczam, co następuje:

L oświadczam, że:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. L pkt 1-6 oraz art.

l-09 ust. 1 pkt 8 i pkt 10 ustawy Pzp*,

oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na

podstawie art. ............. ustawy Pzp (podać majqcq zastosowonie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 708 ust. 7 pkt. 7-6 oraz art. 709 ust. 7 pkt 8 i pkt 10)*

*zaznaczyć, właściwe

Jednocześnie oświadczam, że w związku z WW. okolicznością, na podstawie art. ].].0 ust.
2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna
sa mooczyszczenia):

Wyjaśniam fakty i okoliczności o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp:
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Podjąłem następujące kroki o których mowa W art. L10 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.:

2. oświadczam, że spełniam Warunki udziału W postępowaniu określone przez

Zamawiającego W ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt. 3'1 rozdziału XlX Specyfikacji

Warunków Zamówienia.
3. oświadczam, że W celu wskazania spełnienia warunków udziału W postępowaniu,

określonych przez Zamawiającego W ogłoszeniu o zamówieniu oraz pkt. 3.1 rozdziatu XlX
Specyfikacji Warunków Zamówienia'

polegam na zasobach innego / ych podmiotu/ów*

nie polegam na zasobach innego / ych podmiotu/ów*

*zaznaczyć, właściwe

Nazwa i adres podmiotu:

Udostępniane zasobV:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu, w przypadku
zaznaczenia, iż Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w celu wskazonia spełnienia
warunków udziału W postępowaniu).

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.

i;;;;,;;;;;;;;, ;;;;;;;' 
dnia

(podpis osoby uprawnionej do

re p reze ntowa n ia Wy ko n awcy )
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawíajqcy zaleca zapísanÍe dokumentu w formie PDF,

r
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zAŁĄczNlK NR 6 Do swz

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /

lnformacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*
*UWAGA: należv wvpełnić pkt 1 lub pkt 2

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr RZP/2/2022 na

,,Modernizację wentylacji mechanicznej w obiekcie Hali Sportowej przy ul. obrońców Tobruku
40 w Warszawie, w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego, polegającego na
,,Modernizacji Hali Sportowej wÎaz z zagospodarowaniem terenu przy ul. obrońców Tobruku
40 (etap l'l|".", w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania określonych
w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, dzialając w imieniu Wykonawcy:

(nozwa (firmo) dokłodny adres Wykonawcy)

E oświadczam, Że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2OOlr. o ochronie konkurenc iikonsumentów:*

oraz składam Wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencjiw postępowaniu.*

E oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej

* zo zna czyć od powie d nie

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

(podpis osoby uprawnionej do

re p re z e ntowa n i a Wy ko n aw cy )

Lp. Nazwa (firma) podmiotu wchodzącego

w skład grupy kapitałowej

Adres podmiotu

L

Ż

3

(miejscowość ĺ data)
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zAŁĄczNlK NR 7 Do swz - WYKAZ WYKoNANYCH RoBoT BUDoWLANYCH

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Wvkonawca:

(pełna nazwa/Íirma, adres,

w zoleżności od podmiotu)

reprezentowanv przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

Przystępując do udziału W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr RzP/2/2022
na ,,Modernizacię wentylacji mechanicznej w obiekcie Hali Sportowej przy ul. obrońców
Tobruku 40 w Warszawie, w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego, polegającego na

,,Modernizacji Hali Sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. obrońców Tobruku
40 (etap l!l)", w imieniu firmy którą reprezentuję

ośWlADczAM(Y}, żE:

w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie wykonałem (wykonaliśmy)
następujące dostawy:

Nazwa
zamówienia,

miejsce realizacji

Nazwa
zamawiającego,
adres, telefon,

faks

Charakterystyka
zamowlenta

(zakres

rzeczowy)

Okres realizacji
(dzień/mie siąc/r

ok)

Wartość
kontraktu

wykonawcy
(kwota brutto w

zł].

W załączeniu przedkładam(-my) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostawy
wskazanej w tabeli powyżej.

podpis osoby/osób uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

(miejscowość i data)
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