Nr postępowania: ZP.271.21.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA WOŁOMIN

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. 022 763 30 00, faks 022 763 30 66

PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„ Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budowy parkingu P+R w Lipinkach w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach ”.

Zatwierdzam dnia, 30.07.2020r
Z up. Burmistrza
Łukasz Marek
Zastępca Burmistrza
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1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
GMINA WOŁOMIN
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. 022 763 30 00, faks 022 763 30 66
NIP 125-13-33-722
REGON 013269640
Godziny urzędowania:
-poniedziałek 9.00-19.00
-wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00
-piątek od 8.00 do 14.00
e-mail: um@wolomin.org
adres strony internetowej: www.wolomin.org
adres strony internetowej BIP: http://wolomin.bip.net.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z pózn. zm.), zwanej dalej
„ustawą”.
3. Opis przedmiotu zamówienia
KOD CPV:
Główny przedmiot zamówienia :
45223320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektów „Parkuj i Jedź”,
Dodatkowe przedmioty zamówienia :
KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
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71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków
45112712-9 - Roboty w zakresie kształtowania ogrodów
77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
77300000-3 Usługi ogrodnicze
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77311000-3 Usługi utrzymania ogródków ozdobnych
77313000-7 Usługi utrzymania parków
77314000-4 Usługi utrzymania gruntów
77314100-5 Usługi w zakresie trawników
77200000-2 Usługi leśnictwa
77211400-6 Usługi wycinania drzew
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew
3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budowy parkingu
P+R w Lipinkach w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu typu P+R w
Lipinkach”.
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3.2 Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w OPZ, stanowiących załącznik nr 1A do
wniosku oraz w PFU, stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ.
3.3 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w
IPU, stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ.
3.4 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W
przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda podania
przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w

IPU, stanowiących

załącznik nr 6 do SIWZ.
3.5 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), ustawie z 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).
3.6 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie będą prowadzone roboty, w
celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, systemem istniejącym i warunkami prac objętych
przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą okazać się niezbędne do
prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z
błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego
wykonania przedmiotu Umowy. Wizja lokalna przeprowadzona będzie na koszt Wykonawcy. Wycena
powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z

warunkami zamówienia i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie przygotowania oferty.
3.7 Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga: zatrudnienia przez wykonawcę,
lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie
na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio
związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu
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budowlanego. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę
geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.
1) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą
zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz.U. z 2019 r., poz.1040 z późn. zm. );
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.7 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.7 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.7 czynności, Zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w
istotnych postanowieniach

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez

wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w
punkcie 3.7 czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
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Inspekcję Pracy.
W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed
rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru
oświadczenie o zatrudnieniu ich na podstawie umowy o pracę. Bez spełnienia tych wymogów osoby
nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia przed rozpoczęciem wykonywania czynności
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o
pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w IPU.
4. Termin wykonania zamówienia
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie : od daty zawarcia umowy do dnia 31.03.2022 r.
z zachowaniem terminów pośrednich tj. uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę – do
dnia 15.03.2021 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu
5.1 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca:
- posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 1.700.000,00 (jeden milion
siedemset tysięcy złotych).
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
–

w zakresie potencjału kadrowego – – zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że
dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

a) główny projektant – 1 osoba:
- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej,
zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) lub
równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa,
- przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
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- doświadczenie w opracowaniu, jako projektant branży drogowej minimum jednej dokumentacji
projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) budowy parkingu dla samochodów
osobowych o pojemności min. 50 pojazdów wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
b) kierownik budowy – 1 osoba:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej drogowej, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1186 z
późn. zm.) lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa,
- przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przez cały okres realizacji budowy parkingu
dla samochodów osobowych o pojemności min. 50 pojazdów wraz z infrastrukturą techniczna.
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących

przepisów

oraz

odpowiadające

uprawnienia

wydane

obywatelom

państw

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz
innych przepisów Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.);
Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji.
- w zakresie wiedzy i doświadczenia – zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty
budowlane polegającą na budowie / przebudowie / rozbudowie parkingu dla samochodów osobowych
o pojemności min. 50 pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym co najmniej jedną w
formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Jeżeli wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu przedstawi
w wykazie wykonanych robót budowlanych lub dokumentach potwierdzających należyte wykonanie
wskazanych robót wartości wyrażone w innej walucie niż złoty, zamawiający do oceny spełnienia
warunku przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym
przez NBP z dnia składania ofert.
5.2 Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie lub powołują się na zasoby innych
podmiotów warunki udziału w postępowaniu mogą spełnić łącznie, z zastrzeżeniem warunku
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w zakresie wiedzy i doświadczenia, gdzie warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców
lub podmiotów. Żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
5.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu
o spełnianiu warunków i oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.
5.4 Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.
5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5

Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy, w przypadku wystąpienia przesłanki
o której mowa w art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe
(t.j.Dz. U. z 2019 r. poz.498);
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
(zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie

zamówienia Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w §7 ust. 1 ww. rozporządzenia , zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
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notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 ww. rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
6.1 W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania
wykluczeniu z postępowania do oferty należy dołączyć:
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i art 24 ust. 5 pkt 1
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b
ustawy.
6.2 Dokumenty, które wykonawcy będą musieli złożyć na żądanie zamawiającego w terminie przez
niego wskazanym, nie krótszym niż termin określony w art. 26 ust. 2 ustawy i w formie określonej
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r.
Poz. 1126 z późn. zm. ) (niżej wskazanych dokumentów nie należy dołączać do oferty,
zamawiający zwróci się o właściwe dokumenty do wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, zgodnie z art. 24aa ustawy ):
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie,

w

szczególności

informacji

o

tym

czy

roboty

zostały

wykonane

zgodnie

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ), (w zakresie wskazanym
w pkt 5 SIWZ);
2) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ);
3) Wykaz

osób,

skierowanych przez

wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
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budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do
siwz), (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ);
4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
6.3 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia
ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 7
do siwz).
6.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu weryfikacji, czy
wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają
w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy dołączyć do oferty.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
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porozumiewania się z wykonawcami
7.1 W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.
7.2 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
związanych z SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując
swoje zapytania pisemnie na adres: GMINA WOŁOMIN ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin,
faksem 022 763 30 66 lub drogą elektroniczną na adres: e-mail: przetargi@wolomin.org.pl
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu oraz poczty elektronicznej.
7.3 Zamawiający nie udziela ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
7.4 Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:
- w zakresie merytorycznym: Marcin Sojecki, Joanna Skoczylas
- w zakresie formalno – prawnym: Marzena Brzostek-Cop, Magdalena Michalska.
8. Wymagania dotyczące wadium
8.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium zabezpieczającego ofertę Wykonawcy w kwocie 20 000 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.)
8.2 Wadium może być wnoszone w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. Z 2019 r.
poz.310).
8.3 Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji
Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela
Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony
wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
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8.4 Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego

w

terminie

związania

ofertą,

zobowiązanie

Gwaranta

do

wypłaty

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5
ustawy. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy w oryginale dołączyć do oferty
w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia
oferty.
8.5 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank PKO S.A. o/ Wołomin ul. Miła 8/12 nr 64 1240 6074 1111 0000 4989 4534 z dopiskiem:
„Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budowy parkingu P+R w Lipinkach w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach

”. -

ZP.271.21.2020
8.6 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium
przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek Zamawiającego.
9. Termin związania z ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego
może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia
zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium.
10. Opis sposobu przygotowywania ofert
10.1 Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
10.2 Oferta ma być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
10.3 Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
10.4 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
10.5 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert.
10.6 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania.
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10.7

Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnym numerem, spięta w

sposób zapobiegający możliwości samoistnej dekompletacji zawartości oferty i podpisana przez
Wykonawcę, a przedłożone dokumenty winny być spisane na jednej kartce (spis treści).
10.8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy, jako załącznik do oferty
kopię jakiegoś dokumentu lub prześle na wezwanie kopie dokumentu , kopia ta winna być opatrzona
klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisana przez upoważnionego do reprezentacji
przedstawiciela Wykonawcy na każdej stronie dokumentu, podpisem czytelnym lub podpisem
nieczytelnym z imienną pieczątką. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
10.9 Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca
powinien złożyć na druku OFERTA. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa składane
w ofercie wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób (np. poprzez złożenie w/w
dokumentów w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa” lub
poprzez spięcie (zszycie) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty).
10.10 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
10.11 Dokumenty składające się na ofertę:
1) Wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Upoważnienie osób
podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego
status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z pózn. zm.) oraz
dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za
zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
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2) Wykaz płatności – Zał 1C
3)

Dowód wniesienia wadium;

4)

Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące

przesłanek wykluczenia z postępowania;
5)

Wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące

spełniania warunków udziału w postępowaniu;
6)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Wykonawcy

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenia zamówienia publicznego, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres
jego umocowania, także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za
wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Dokument ten winien być podpisany
przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy
muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we
właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wszelka
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym
jako pełnomocnik. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana,
Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
7) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
10.12 Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:
Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
„WYKONANIE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ BUDOWY PARKINGU P+R W LIPINKACH W RAMACH
REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.

„BUDOWA PARKINGU TYPU P+R W LIPINKACH ”. –

ZP.271.21.2020”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 14.08.2020 r, godz. 10:30
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające
z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia,
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a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia
ofert.
10.13 Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana dodatkowo nazwą i adresem wraz
z numerami telefonów i faksów Wykonawcy. Ma to zapewniać możliwość zwrotu oferty Wykonawcy
w stanie nienaruszonym w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie.
10.14 Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nieobarczoną rygorem odrzucenia oferty,
jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, Wykonawca składający
ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Urząd Miejski, ul. Ogrodowa 4, 05-200

Wołomin, stanowiska podawcze – pkt informacyjny nr 1,2,3 (parter) do dnia 14.08.2020r. do
godz. 10:00.
11.2

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego – Urząd Miejski, ul. Ogrodowa 4,

05-200 Wołomin, pok. nr 105 w dniu 14.08.2020 r. o godz. 10:30.
12. Opis sposobu obliczania ceny
12. 1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Wykaz płatności - tabela
wartości elementów zryczałtowanych sporządzony na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr
1C do SIWZ.
12.2. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w Wykazie Płatności wszystkie podane i
opisane tam pozycje. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do Wykazu Płatności.
12.3. W razie jakichkolwiek wątpliwości wynikających np. z błędów w sumowaniu poszczególnych
elementów rozliczeniowych, przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę cena oferty po poprawieniu
oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z art 87 ustawy Pzp.
12.4. Wykonawca powinien wyliczyć cenę oferty brutto tj. wraz z należnym podatkiem VAT w
wysokości przewidzianej ustawowo.
12.5.Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (zł) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku .
12.6.

Ceny ryczałtowe, określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji

przedmiotu zamówienia.
12.7. Tam, gdzie w SIWZ, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 –
3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod
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warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w
SIWZ.
12.8. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym
również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w załącznikach SIWZ.
12.9.

Dla działu I Wykazu Płatności Zamawiający przewiduje limit w wysokości 100.000,00 zł

brutto. W przypadku gdy ww. limit zostanie przekroczony w ofercie Wykonawcy, Zamawiający
odrzuci taką ofertę.
12.10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
12.11. Warunki płatności – zgodnie z § 8 IPU
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
13.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
lp

kryterium

waga

1

Cena (C)

60 %

2

Okres gwarancji (G)

30 %

2

Doświadczenie (D)

10%

Kryterium:
cena (C) - waga 60 %
punkty za kryteria „Cena” - maksymalnie 60 pkt – zostaną obliczone w następujący sposób:
(C) = C of min. / C of. bad. x 60
gdzie: (C)
C of, min

ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”;
najniższa cena (łączna z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych

i nieodrzuconych ofert;
C of, bad

cena oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT).

Okres gwarancji (G) – waga 30%
W kryterium „okres gwarancji” (waga 30%) punkty będą przyznawane za długość okresu udzielonej
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przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, liczonego od daty
bezusterkowego odbioru końcowego.
Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób:
a) jeżeli Wykonawca zadeklaruje udzielenie gwarancji w minimalnym dopuszczalnym wymiarze, tj.
36 miesięcy – otrzyma 0 pkt,
b) jeżeli Wykonawca zadeklaruje udzielenie gwarancji w wymiarze 48 miesięcy – otrzyma 15 pkt,
c) jeżeli Wykonawca zadeklaruje udzielenie gwarancji w wymiarze 60 miesiące – otrzyma 30 pkt,
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Jeżeli
Wykonawca zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona.
Zaoferowany przez Wykonawcę dłuższy okres gwarancji niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo
punktowany.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje pośredni okres gwarancji w stosunku do okresów określonych w
punktacji, Zamawiający przyjmie okres zaokrąglony w górę do najbliższego punktowanego okresu.
Brak wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Doświadczenie - w kryterium „doświadczenie” (waga 10%) punkty będą przyznawane za
doświadczenie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji głównego projektanta
polegające na wykonaniu jako projektant branży drogowej dokumentacji projektowej (projekt
budowlany i projekt wykonawczy) budowy parkingu lub drogi publicznej, usytuowanych w całości
lub w części na obszarze kolejowym, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID.
Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób:
brak doświadczenia przy realizacji ww dokumentacji – 0 pkt
doświadczenie przy realizacji 1 ww dokumentacji – 5 pkt
doświadczenie przy realizacji 2 i więcej ww dokumentacji – 10 pkt
Brak wskazania przez Wykonawcę doświadczenia przy realizacji ww dokumentacji w formularzu
ofertowym spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
14.1 Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
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miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2)

wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)

wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w

przypadkach,o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14.2 Zamawiający zawiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu
zawarcia umowy.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
15.1 W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca musi wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej
w ofercie.
15.2 Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)

poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9

listopada

2000r.

o

utworzeniu

Polskiej

Agencji

Rozwoju

Przedsiębiorczości

(t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 299 ).
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:
- w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego;
- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
15.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto
bankowe Zamawiającego.
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15.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu)
należy zdeponować w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie.
15.5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
15.6 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
15.7 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wynosić
będzie 30 % wysokości zabezpieczenia.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach
16.1 Postanowienia umowy zawarto w Istotnych postanowieniach Umowy , który stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ.
16.2 Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy – w przypadku wystąpienia:
a)

wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn zależnych od
Zamawiającego,

b) zlecenia

robót dodatkowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres

uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
c)

zastosowania innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności:
niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na
skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń,
pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pojawieniem się
nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie
czasu realizacji inwestycji, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

d) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem

określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii lub
odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
e)

zmiany przepisów prawa,
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f)

działania siły wyższej,

g) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
h) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy

skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności
przewidzianych umową,
2) zmiany osobowe – zmiana osób:
a) w składzie przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy
na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których
mowa
w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika
budowy,
b) w składzie zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców w przypadku zaistnienia
uzasadnionej konieczności wynikającej z uwarunkowań organizacyjnych, jak
również prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, itp.,
3) zmiany części zamówienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania podwykonawcy w
związku z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp.
16.3 Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie
pisemnego aneksu do umowy.
17. Informacje dodatkowe
17.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
17.2 Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
17.3 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu usług i/lub robót
budowlanych w zakresie usług i robót: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej bądź jej
części dla potrzeb budowy parkingu, roboty drogowe, roboty instalacyjne oraz zieleń, na warunkach
określonych w IPU.
17.4 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17.5 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w ustawie PZP
w Dziale VI Środki Ochrony Prawnej.
19. Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
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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), dalej „RODO”,
informuję, że:
•

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wołomin;

•

inspektor ochrony danych osobowych (kontakt)* : adres e-mail: iod@wolomin.org.pl

•

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn: , Wykonanie w
formule zaprojektuj i wybuduj budowy parkingu P+R w Lipinkach w ramach realizacji
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach ”, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego;

•

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pózn. zm.),
dalej „ustawa Pzp”;

•

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. z 2011 r. poz. 1467 z póź. zm.);

•

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;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- 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 przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
19. Załączniki do niniejszej SIWZ
1. Formularz ofertowy – Zał. Nr 1;
2 Opis Przedmiotu Zamówienia – Zał. 1 A do SIWZ
3. PFU – Zał. nr 1B do SIWZ
4. Wykaz płatności – Zał. 1 C do SIWZ
4. Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia – Zał. Nr 2;
5. Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 3;
6. Wykaz robót budowlanych – Zał. Nr 4;
7. Wykaz osób – Zał. Nr 5;
8. Istotne postanowienia umowy – Zał. Nr 6;
9. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – Zał. Nr 7
Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. Do spraw nieuregulowanych w
niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843 z późn. zm. ).
_______________
•

*

•

**

•
•

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Załącznik nr 1 do SIWZ – OFERTA
Nr postępowania: ZP.271.21.2020
…………………………….
(nazwa firmy oraz adres
wykonawcy)
…………………………….
(NIP)
…………………………….
(numer telefonu i faksu)
…………………………….
(adres e-mail)
…………………………….
(adres do korespondencji)
GMINA WOŁOMIN
ul. Ogrodowa 4,
05-200 Wołomin
Oferuję/my do wykonania zamówienie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i załącznikach do niej w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:” Wykonanie w formule
zaprojektuj i wybuduj budowy parkingu P+R w Lipinkach w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach ”.
1. Cena oferty:
Brutto (wraz z podatkiem VAT): …………………………………. PLN
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
podatek VAT w wysokości 23%: ………………………………… PLN
netto: ………………………………… PLN.
2. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31.03.2022 r. z zachowaniem
terminów pośrednich tj. uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę – do dnia 15.03.2021 r.
3. Okres gwarancji …......... miesięcy.
4. Oświadczamy, że funkcję głównego projektanta będzie pełnić Pan/Pani:
....................................................................................................................................................................
Oświadczamy , że dla potrzeby oceny oferty w kryterium „Doświadczenie Głównego Projektanta”
wykazana w treści oferty osoba głównego projektanta , przewidziana do realizacji zamówienia i
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odpowiedzialna za wykonanie dokumentacji , posiada następujące ( ponad wymagane minimum
określone w warunkach udziału w postępowaniu) doświadczenie zgodne z pkt 13 SIWZ .
Osoba ta

posiada doświadczenie

w opracowaniu dokumentacji projektowej/ych zgodnie z

wymaganiami zawartymi w SIWZ pkt 13 ,........................... (ilość wykonanych dokumentacji)

l.p.

Przedmiot zamówienia (rodzaj
zamówienia i zakres czynności)

Data wykonywania
realizacji

Dane kontaktowe Zamawiającego

1.
2.
3.

5. Warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.
6. Wadium w kwocie 20 000,00 zł zostało wniesione/ wpłacone* w dniu ........................ w formie:
........................................................................................................................................................
Prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto (dotyczy tych Wykonawców, którzy
wnoszą wadium w gotówce):
...............................................................................................................................................
7. Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z pózn.
zm.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1 pkt 2 tej ustawy Pzp:
a) nazwa (firma) podmiotu: ......................................................................................
w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy.
8. Oświadczenie wykonawcy:
a)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i załącznikami do niej i nie wnosimy zastrzeżeń.

b)

Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania
oferty i nie wnosimy uwag.

c)

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

d)

Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Istotne
Postanowienia Umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
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e) Oświadczamy, że jako wykonawca składający ofertę (wspólnicy konsorcjum składający ofertę
wspólną) oraz podmioty, na których zasoby się powołujemy nie podlegamy wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z pózn. zm.).
f)

Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone, na podstawie
art. 22 ust. 1 ustawy. Oświadczamy, że złożymy, na każde wezwanie zamawiającego i w terminie
przez niego wyznaczonym dokumenty wymagane przez zamawiającego w SIWZ.

g)

Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy złożymy w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawimy
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

h)

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

9. Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że zamierzamy
powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
a) wykonanie części dotyczącej (zakres):.......................... nazwa podwykonawcy (o ile jest znany):
…...................................... procentowy udział podwykonawstwa:................................
b) wykonanie części dotyczącej (zakres):.......................... nazwa podwykonawcy (o ile jest znany):
…...................................... procentowy udział podwykonawstwa:................................
c) wykonanie części dotyczącej (zakres):.......................... nazwa podwykonawcy (o ile jest znany):
…...................................... procentowy udział podwykonawstwa:................................
10. Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty
 nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106
z póżn. zm. )
 będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z póżn.
zm.),
jednocześnie wskazujemy:
nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania
…………………………………………………………………….……
wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku……………………………………….
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* Należy zaznaczyć powyżej właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje (należy zapoznać się z w/w ustawą o
podatku od towarów i usług, a w szczególności z załącznikiem nr 11 do ustawy). Obowiązku podatkowego po stronie
Zamawiającego nie będzie w przypadku, gdy obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie Wykonawcy.

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
¹)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
•

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np.
przez jego wykreślenie).

12. Inne informacje Wykonawcy:
a)

………………………………………………………………………………………………

b)

………………………………………………………………………………………………

c)

………………………………………………………………………………………………

Informacje dotyczące Wykonawcy wymagane do celów sprawozdawczych. Wykonawca jest:
Nazwa

Zatrudnienie (w jednym z dwóch ostatnich
lat obrotowych)

Obrót/suma aktywów (w jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych)

Małym przedsiębiorcą

Mniej niż 50 pracowników

Obrót do 10 mln euro lub suma aktywów
bilansu sporządzonego na koniec jednego z
tych lat obrotowych do 10 mln euro

Średnim przedsiębiorcą

Mniej niż 250 pracowników

Obrót do 50 mln euro lub suma aktywów
bilansu sporządzonego na koniec jednego z
tych lat obrotowych do 43 mln euro

Dużym przedsiębiorcą

Jest to przedsiębiorca, który nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii
przedsiębiorstw.

Należy zaznaczyć powyżej właściwe pole.

………………………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
Nr postępowania: ZP.271.21.2020
Wykonawca:
……………………………………………....
………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………
………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie w formule
zaprojektuj i wybuduj budowy parkingu P+R w Lipinkach w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach”, prowadzonego przez Gminę
Wołomin oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.
2.

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

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa
w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami
…………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu
Nr postępowania: ZP.271.21.2020
Wykonawca:
………………………………………………
………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………
………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie w formule
zaprojektuj i wybuduj budowy parkingu P+R w Lipinkach w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach”, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
………..…………………………………………………………………………………………………..
w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych
Nr postępowania: ZP.271.21.2020
Składany przez Wykonawcę/ców na wezwanie Zamawiającego
……………………………………………...
……………………………………………...
(nazwa i adres wykonawcy)

lp.

Oświadczam(y), że wykonałem/wykonaliśmy następujące zamówienia:
Termin
Zamawiający,
Wartość
realizacji
Miejsce
na rzecz
Nazwa zadania i rodzaj
roboty
zamówienia
wykonania którego roboty
wykonanych robót
(brutto)
(poczatekrobót
zostały
zakończenie)
wykonane

Należy załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty.
Jeśli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Dołączone dokumenty winny potwierdzać:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4)
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia
Nr postępowania: ZP.271.21.2020
Składany przez Wykonawcę/ców na wezwanie Zamawiającego
……………………………………………...
……………………………………………...
(nazwa i adres wykonawcy)

Oświadczam(y), że przez cały okres realizacji zamówienia dysponujemy lub będziemy dysponować
osobami wymienionymi poniżej, będą one brały udział w wykonywaniu zamówienia i posiadają
wymagane prawem uprawnienia:

lp

Zakres
wykonywanych
czynności
( funkcja)

Imię i
nazwisko

Informacje na
temat
doświadczenia
( potwierdzające
wymagania
Zamawiającegowymienić)

Informacje na temat
kwalifikacji zawodowych,
Informacja
uprawnień, i wykształcenia
o podstawie
( podać pełen zakres i nr
uprawnień, nr i data ważności dysponowania
osobą*
zaświadczenia o
przynależności do izby
samorządu zawodowego,
wykształcenie)

*

Należy podać stosunek prawny łączący wykonawcę z daną osobą (umowa o pracę, zlecenie, itp.). W przypadku
osób, które będą udostępnione wykonawcy przez podmioty trzecie w kolumnie 6 tabeli należy wpisać
„zobowiązanie podmiotu trzeciego” oraz załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeśli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia. Dołączone dokumenty winny potwierdzać:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Data: …………………
………………………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy
Umowa Nr …...................
„Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budowy parkingu P+R w Lipinkach
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach”.
Umowa zawarta w dniu ………… 2020 r. Wołominie, pomiędzy Gminą Wołomin z siedzibą w
Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, nr NIP 1251333722, zwaną w dalszej części umowy
Zamawiającym, reprezentowaną przez: …………………..……..
a
…………………………., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:
……………...……….
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 poz.
1843 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:
Mając na uwadze obowiązkową centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług, która nastąpiła w
Gminie Wołomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiający informuje, że:
- Nabywcą / Odbiorcą przedmiotu umowy jest: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin,
NIP 1251333722;
- Jednostką realizującą / płatnikiem jest: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wołomin.
Przedmiot umowy
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie
wykonanie robót budowlanych budowy parkingu P+R w Lipinkach w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach”.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają: program funkcjonalno-użytkowy (PFU),
koncepcja, SIWZ w tym OPZ, zapisy niniejszej umowy.
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3. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej
staranności zapoznał się z PFU, koncepcją, SIWZ i OPZ, treścią umowy oraz dokonał wizji lokalnej
terenu budowy i poznał istniejący stan faktyczny.
4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności
niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, w celu przekazania
Zamawiającemu dzieła budowlanego do użytkowania tego dzieła zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Zamówienie jest współfinansowane ze środków zewnętrznych. Umowa nr RPMA.04.03.02-14c711/19-00

o

dofinansowanie

Projektu

„Budowa

parkingu

typu

P+R

w

Lipinkach”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej
IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń
powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
§ 2.
1. Na przedmiot umowy określony w par. 1 składa się następujący zakres rzeczowy:
1) W ramach zadania „zaprojektuj” - wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji
projektowej wraz z wszelkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i uzyskanie decyzji pozwolenia
na budowę dla inwestycji budowy parkingu P+R w Lipinkach
2) W ramach zadania „wybuduj” – wykonanie robót budowlanych budowy parkingu P+R w Lipinkach
na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i decyzji pozwolenia na
budowę oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie dla ww. obiektu.
2. Zakres inwestycji obejmuje:
1) wykonanie parkingu na odcinku od ulicy Wiśniowej do granicy działki nr 73/1 w zakresie:
–

wykonanie 7 zatok postojowych dla samochodów osobowych dla 73 pojazdów, w tym 3 dla
pojazdów osób niepełnosprawnych,

–

wykonanie miejsca dla postoju rowerów w skład którego ma być 25 stojaków rowerowych,
wiata rowerowa oraz stanowisko do ładowania pojazdów elektrycznych (rowery, skutery).

2) zagospodarowanie terenu polegające na:
–

wybudowaniu przestrzeni dla pieszych z ławkami, koszami na śmieci,

–

wybudowaniu zatoki postojowej dla Taxi i stanowisk postojowych typu KISS&RIDE

–

budowie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem,

–

budowie oświetlenia ulicznego parkingu i chodników oraz wiaty na rowery,
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3) montaż monitoringu
4) zieleń oraz prace pielęgnacyjne
5) oznakowanie pionowe i poziome.
Termin wykonania umowy
§ 3.
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy z
Wykonawcą.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy –

do 31.03.2022 r. Do tego terminu Wykonawca

zobowiązany jest do zakończenia robót budowlanych, przekazania Zamawiającemu dokumentacji
powykonawczej oraz decyzji odpowiedniego organu nadzoru budowlanego dopuszczającej
wybudowany obiekty do użytkowania.
2.1 prace projektowe i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę – w nieprzekraczalnym
terminie do 15.03.2021r.
Obowiązki Wykonawcy
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 zgodnie z obowiązującymi
przepisami i sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi
z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) realizacji przedmiotu zamówienia, spełniającego wszelkie wymagania techniczne i normy
jakościowe, odpowiadającego w szczególności wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ oraz
wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą
starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy
technicznej i uzgodnieniami dokonanymi z Zamawiającym w trakcie realizacji prac,
2) bezzwłocznego usunięcia ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania prac,
3) bieżącego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na
opóźnienia terminu wykonania przedmiotu umowy,
4) dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej na dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy,
dokumentów dotyczących poszczególnych elementów wchodzących w skład dostaw, tj.: atestów,
certyfikatów CE lub PN przenoszących normy europejskie, aprobat technicznych, deklaracji
zgodności, dokumentów dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej
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Polskiej, dokumentacji techniczno-ruchowych, dokumentów gwarancyjnych producentów, instrukcji
obsługi i konserwacji oraz innych dokumentów wydanych przez producenta, itp., w języku polskim
lub wraz z tłumaczeniem tych dokumentów na język polski. Powyższe dokumenty stanowić będą
podstawę do sporządzenia protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy i wystawienia faktury,
5) przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i
przepisów przeciwpożarowych,
6) zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników o
kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót,
7) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,
8) zapewnienia technicznej sprawności przedmiotu umowy w okresie obowiązywania umowy, przez
co należy rozumieć niewadliwość elementów składających się na przedmiot umowy, m.in. instalacji i
urządzeń,
9) poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, uzgodnień, warunków,
zajęcia terenu, wydania dzienniczka robót, nadzoru PKP, nadzoru właścicieli sieci, nasadzeń
zastępczych, wykonania obowiązków nałożonych w warunkach technicznych, uzgodnieniach,
decyzjach oraz przy odbiorze i przekazaniu do użytkowania,
10) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
łącznie z kosztami utylizacji,
11) wykonania rozruchu wszelkich zamontowanych urządzeń i instalacji technologicznych,
12) udzielenia rękojmi oraz gwarancji na wykonane roboty na okres określony w ofercie, licząc od
daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego odbioru robót,
13) skompletowania i dostarczenia, najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,
wymaganych dokumentów, a w szczególności opisanych poniżej (wszystkie dokumenty winny być
sporządzone w języku polskim):
a) dziennik budowy,
b) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
c) atesty, aprobaty techniczne na zabudowane materiały,
d) w formie papierowej 2 egz. dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
zmianami wprowadzonymi w trakcie robót, w stosunku do projektu + 1 egz.
w formie elektronicznej,
e) komplet

dokumentacji

techniczno-ruchowej

zainstalowanych urządzeń,
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i

instrukcji

obsługi

f) dokumenty gwarancyjne,
g) potwierdzenie przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi
zamontowanych urządzeń i instalacji,
h) inne, o których mowa w IPU oraz OPZ
14) likwidacji zaplecza i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,
15) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy
i przekazania go do użytku.
3. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy.
4. W trakcie realizacji umowy organizowane będą w siedzibie Zamawiającego narady koordynacyjne
– w terminach uzgodnionych przez obie strony, na których omawiane będą postępy prac
projektowych, wyjaśnienia zaistniałych problemów i omawiane szczegóły przyjętych rozwiązań
technicznych oraz postęp robót budowlanych. Planuje się, iż narady koordynacyjne będą odbywały się
nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Wykonawca zobowiązany jest do obowiązkowego uczestnictwa w
naradach.
§ 5.
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy
(łącznie ze znajdującą się w obrębie terenu budowy infrastrukturą techniczną) do chwili przekazania
Zamawiającemu przygotowanego do eksploatacji obiektu.
2. Wykonawca może na własny koszt zorganizować na terenie budowy zaplecze socjalno –techniczne
na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
3. Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren budowy wraz
ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także
utrzymywać w należytym porządku i stanie technicznym teren budowy oraz drogi wykorzystywane w
celach transportowych na potrzeby swojej budowy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo,
oznakowanie robót, ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywanymi
robotami objętymi niniejszą umową w obrębie terenu robót od daty przyjęcia robót od Zamawiającego
do czasu ich ostatecznego odbioru.
5. Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej do wejścia na budowę, sporządzić plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków
prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z art. 21a ustawy - Prawo budowlane oraz oznakowania
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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6. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód
komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu budowy,
przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności
odpadów budowlanych, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
7. Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za:
1) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót,
2) bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności dziennika
budowy wykonanych i odebranych robót.
Przedstawiciele stron
§ 6.
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, który jest uprawiony do wydawania poleceń
związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do zgodnego z przepisami wykonania
przedmiotu umowy.
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy posiadający uprawnienia
budowlane o specjalności …. nr … z dnia ..., pozostający w ciągłej dyspozycji przez czas realizacji
robót.
3. Przedstawicielem Wykonawcy w czasie prac projektowych, do czasu uzyskania pozwolenia na
budowę będzie…., będący osobą koordynująca prace projektowe i pozostający w kontakcie z
Zamawiającym.
4. Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy uznaje się za
prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli będą złożone w siedzibie Wykonawcy lub złożone u osoby
koordynującej prace projektowe lub kierownika budowy.
Zlecanie robót podwykonawcom
§ 7.
1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam/sam, za
wyjątkiem

robót

w

zakresie

…………………,

które

zostaną

wykonane

przy

udziale

podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji
niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3
ust. 2,
3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót
przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,
4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub
usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych
umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,
5) umowa nie zawiera cen z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż
Zamawiający.
5. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację
projektu umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust.
4.
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8. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy
przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto
wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, jako nie podlegające niniejszemu obowiązkowi.
Wyłączenia, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o
wartości większej niż 10.000 zł brutto.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej.
11. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla
potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót
wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego
wynagrodzenia.
13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana
jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar
umownych.
20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy
§ 8.
1. Ustalone w wyniku przetargu wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie przekroczy kwoty … zł,
(słownie: …) w tym podatek VAT w wysokości: … zł (słownie: …), co daje wartość netto: …
( słownie: …), w tym:
1.1 Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej wynosi brutto:
… zł (słownie….)
1.2 Wynagrodzenie ryczałtowe za roboty budowlane wynosi brutto: … zł (słownie…).
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w ramach kwot przewidzianych
na finansowanie przedmiotu umowy w budżecie Gminy Wołomin na dany rok budżetowy, tj.:
1) w 2020 r. - 0,00 zł brutto
2) w 2021 r. - 1.450.000,00 zł brutto
3) w 2022 r. - ... zł brutto (różnica pomiędzy całkowitą wartością brutto, o której mowa w ust. 1, a
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kwotą określoną w ust. 2 pkt. 1 i 2.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i zafakturowania robót, zgodnie z wysokością środków
na poszczególne lata. Zamawiający zastrzega, iż bez zgody Wykonawcy, może dokonywać zmian
wysokości limitów na poszczególne lata 2020-2022. W takim przypadku Zamawiający powiadomi
Wykonawcę na piśmie.
3. Płatność z tytułu wykonania zamówienia określonego umową, realizowana będzie:
a) fakturą częściową za wykonanie dokumentacji projektowej
b) fakturami częściowymi za wykonane roboty budowlane, wystawionymi w oparciu o protokół
odbioru częściowego
c) fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze końcowym przez Zamawiającego prac.
4. Faktura częściowa za wykonanie dokumentacji projektowej może zostać wystawiona po
zakończeniu etapu projektowego zamówienia i uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowę, potwierdzonego

protokołem

odbioru całości opracowania dokumentacyjnego wraz z

pozwoleniem na budowę – w wysokości określonej w ust. 1.1, z zastrzeżeniem limitów finansowych,
o których mowa w ust. 2.
5. Faktury częściowe za

wykonane roboty budowlane będą wystawiane przez Wykonawcę nie

częściej niż raz w miesiącu na podstawie procentowego zaawansowania robót potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru i harmonogramu robót. Procentowe zaawansowanie robót liczone będzie jako
uśrednione procentowe zaawansowanie wszystkich wykonanych robót danej branży. Do faktury
przejściowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć protokół częściowego odbioru robót podpisany
przez kierownika budowy i zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalności
odpowiadającej rodzajowi (branży) odbieranych robót oraz zaktualizowany harmonogram robót.
Fakturowanie częściowe, z zastrzeżeniem limitów finansowych, o których mowa w ust. 2
6. Rozliczenia częściowe będą realizowane do wysokości 80% zaawansowania przedmiotu umowy. Po
osiągnięciu tej wartości następną płatnością jest rozliczenie końcowe.
7. Rozliczanie końcowe odbędzie się na podstawie faktur wystawionej po zakończeniu i odbiorze
końcowym przez Zamawiającego prac. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół
odbioru końcowego potwierdzający odebranie przedmiotu umowy bez uwag.
8. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem, po potwierdzeniu płatności na
rzecz podwykonawców (jeżeli dotyczy), na rachunek wskazany na przedłożonej fakturze, w terminie
30 dni od daty otrzymania faktur częściowych lub faktury końcowej przez Zamawiającego.
9. Strony przyjmują, że za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
10. Faktury za wykonane usługi pomiędzy stronami będą wystawiane z następującymi danymi:
Nabywca/Odbiorca: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, NIP: 1251333722,
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Jednostka realizująca/Płatnik: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
11. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 9 oraz ryzyko
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Nie
doszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą
do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Koszty
nadzoru właścicieli sieci obciążają Wykonawcę.
12. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z wymogami określonymi w § 8
Zamawiający wezwie Wykonawcę do poprawy/uzupełnienia faktury. W takim wypadku termin
opłacenia faktury, o którym mowa w § 8 ust. 8 liczony będzie ponownie od dnia dostarczenia
prawidłowej faktury.
13. Zamawiający ma prawo wstrzymać należne płatności wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy do czasu usunięcia przez Wykonawcę
nieprawidłowości.
14. Wartość wynagrodzenia określonego w ust.1 nie będzie podlegała zmianom z uwagi na:
1) zmianę stawki podatku VAT;
2) wzrost cen materiałów, robocizny, sprzętu;
3) inne czynniki gospodarcze;
4) waloryzację.
14. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu nie doszacowania
należności za wykonanie prac będących przedmiotem umowy czy innych błędów Wykonawcy, w
szczególności błędów rachunkowych między innymi w sporządzeniu wyceny robót czy
nieuwzględnieniu

któregokolwiek

elementu

robót

będącego

w

dokumentacji,

pominięcia

jakiejkolwiek czynności technologicznej niezbędnej do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną
oraz, że ilości przyjęte do określenia ryczałtowej należności za wykonanie prac są wystarczające do
wykonania całości robót zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że
dokonał wizji lokalnej na placu budowy, zapoznał się z placem budowy oraz zapoznał się z
warunkami realizacji.
15. Cesja wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za
zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.
16. Wynagrodzenie objęte fakturą, o której mowa ust. 8 zostanie zapłacone z wykorzystaniem
Mechanizmu Podzielonej Płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Odbiór przedmiotu umowy
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§ 9.
1. Odbiór przedmiotu umowy – dokumentacja projektowo-budowlana:
1.1 Wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym przyjęte na etapie prac projektowych
rozwiązania.
1.2 Odbiór dokumentacji

nastąpi

na podstawie

protokołu odbioru całości

opracowania

dokumentacyjnego wraz z pozwoleniem na budowę.
1.3 Przekazanie opracowań dokumentacyjnych nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
1.4 W razie odmowy przyjęcia opracowań przez organ architektoniczno-budowlany lub stwierdzenia
braków Wykonawca zobligowany jest do ich usunięcia i natychmiastowego powiadomienia
Zamawiającego o terminie wykonania uzupełnienia.
1.5 Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości przekazywanej dokumentacji
budowlanej, ale jest zobowiązany do powiadomienia Wykonawcy o zauważonych brakach, w terminie
14 dni od ich ujawnienia, a Wykonawca zobowiązany jest do odniesienia się do zgłoszonych uwag.
2. Przeniesienie praw autorskich – dokumentacji budowlanej
2.1 Dokumentacja techniczna – projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie
przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2.2 Z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji przechodzą, bez dodatkowego
wynagrodzenia oraz bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych (w kraju i za granicą), na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw
zależnych do odebranej dokumentacji projektowej objętej niniejszą umową, w odniesieniu do
wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, a w szczególności do:
1) wykorzystania w całości lub w części do realizacji inwestycji,
2) utrwalania dowolną techniką,
3) rozpowszechniania, udostępniania, upubliczniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności udostępnianie elektroniczne,
4) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotnienia w całości lub części, jakimikolwiek
środkami

i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w

tym wprowadzania do pamięci komputera

i serwerów sieci komputerowych oraz trwałego lub

czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to sporządzanie kopii oraz
dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
5) wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
6) stosowania, wyświetlania, przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu lub
standardu,
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7) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek
inne zmiany),
8) rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
9) zezwolenia na tworzenie opracowań i przeróbek oraz rozporządzania i korzystania z takich
opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,
10) prawo do określania nazw,
11) prawo do wykorzystania do celów marketingowych lub promocji,
12) wystawiania lub publicznej prezentacji,
13) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych

i komputerowych.

2.3 Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w
art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019
roku, poz. 1231 z późn. zm.), bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
2.4 Zamawiający ma prawo udzielać licencji do korzystania z dokumentacji projektowej przez osoby
trzecie na warunkach przez niego określonych, jak również przenosić autorskie prawa majątkowe, a
także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dokumentacji, na osoby
trzecie.
2.5 Wykonawca oświadcza, że wykonanie dokumentacji nie będzie naruszało praw autorskich osób
trzecich.
2.6 Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego, iż nie będzie wnosił przeciwko niemu
żadnych roszczeń dotyczących sposobu korzystania z dokumentacji projektowej.
2.7 Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
dokumentacji projektowej, w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z
naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych w związku z wykonaniem dokumentacji.
3. Odbiór przedmiotu umowy - odbiory robót budowlanych
3.1 Odbiory poszczególnych zakresów rzeczowych odbywać się będą w okresach wynikających z
harmonogramu rzeczowo - finansowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
3.2 Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
3.2.1 odbiór częściowy
3.2.2 odbiór końcowy
3.3 Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3.4 Odbiór robót ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu,
po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
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budowlano – montażowych z aktualnymi normami i przepisami technicznymi oraz umową,
protokołami konieczności oraz zasadami sztuki budowlanej.
3.5 Wykonawca/kierownik budowy zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na
piśmie w siedzibie Zamawiającego.
3.6 Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 3., wyznaczy
termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie (mailem).
Zamawiający rozpocznie odbiór w wyznaczonym terminie, tj. w ciągu 21 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział
przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
3.7 Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru
przedmiotu umowy, sporządzone w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy: dokumenty
gwarancyjne, atesty oraz certyfikaty użytych materiałów, dokumentację powykonawczą.
3.8 Strony sporządzą protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności Zamawiający
wyznaczy terminy usunięcia wad i usterek ewentualnie stwierdzonych podczas odbioru. Żądając
usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony
na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
3.9 Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania
ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.
3.10 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych
w protokole odbioru oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio
robót jako wadliwych.
3.11 Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się
datę zgłoszenia gotowości do odbioru, do którego musi zostać załączona decyzja organu Nadzoru
Budowlanego potwierdzająca pozwolenie na użytkowanie obiektu.
§ 10.
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy – w przypadku wystąpienia:
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a) wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn zależnych od
Zamawiającego,
b) zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
c) zastosowania innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności: niedostępnością
na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub
wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń
nowszej generacji, pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, jak również kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,
d) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez
prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii lub odmową wydania przez w/w
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
e) zmiany przepisów prawa,
f) działania siły wyższej,
g) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
h) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące
niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową,
2) zmiany osobowe – zmiana osób:
a) w składzie przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo
budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika budowy,
b) w składzie zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców w przypadku zaistnienia uzasadnionej
konieczności wynikającej z uwarunkowań organizacyjnych, jak również prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia, itp.,
3) zmiany części zamówienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania podwykonawcy w
związku z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp.
2. Wszelkie zmiany treści wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Korespondencja mailowa będzie honorowana tak jak korespondencja tradycyjna. Odesłane do
nadawcy potwierdzenie otrzymania maila zostanie uznane za skutecznie otrzymana korespondencja.
Rękojmia za wady, gwarancja oraz zabezpieczenie umowne
§ 11.
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1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy na okres ... miesięcy od
daty bezusterkowego odbioru końcowego.
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień z
tytułu rękojmi za wady fizyczne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień
wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1,
jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
4. Zamawiający tylko jeden raz wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad i usterek,
stwierdzonych podczas odbioru, albo w okresie rękojmi lub gwarancji. Jeżeli, Wykonawca nie
przystąpi do napraw w terminie 10 dni od daty ich zgłoszenia lub tych napraw nie dokona to
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty, o której mowa w § 12 ust. 1,
będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
§ 12.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i
gwarancji w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, tj. w kwocie ... zł
(słownie złotych: ...), w jednej lub w kilku z następujących form:
1) pieniężnej;
2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancji bankowej;
4) gwarancji ubezpieczeniowej;
5) poręczenia udzielanego 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 (tekst jednolity Dz. U. z
2020 r. poz. 299 z póź. zm.).
2. Strony postanawiają, że 70% wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu prawidłowości wykonania umowy, zaś 30% – na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, należy wpłacić na rachunek Zamawiającego. Wykonawcy
przysługują odsetki od wartości wniesionego zabezpieczenia w formie pieniężnej za okres, w którym
kwota zabezpieczenia pozostawała w dyspozycji Zmawiającego, w wysokości wynikającej z umowy
rachunku bankowego, na którym zabezpieczenie było przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.
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4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:
1) w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego – w części obejmującej zabezpieczenie roszczeń z
tytułu prawidłowości wykonania umowy;
2) w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji – w części obejmującej zabezpieczenie
roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.
5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-5, należy ustanowić na okres wykonywania umowy i
trwania gwarancji, przy czym możliwość zgłaszania roszczeń do wystawcy dokumentu z tytułu:
1) prawidłowości wykonania umowy winna obejmować dodatkowo 30 dni od daty odbioru
końcowego;
2) gwarancji i rękojmi winna obejmować dodatkowo 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji.
6. Jeżeli w trakcie realizacji umowy wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, z
jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości prac
należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione
zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego, pod rygorem
dokonania potrącenia brakującej kwoty na zabezpieczenie umowy z bieżącej lub kolejnej faktury
Wykonawcy.
7. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu najpóźniej w dniu
podpisania Umowy.
Kary umowne
§ 13.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienia w wykonaniu umowy bądź części umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia licząc od następnego
dnia po upływie terminu wynikającego z umowy, o którym mowa w § 3, do dnia przekazania
dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę bądź zgłoszenia przez Wykonawcę
zakończenia robót i gotowości do odbioru,
2) za opóźnienia w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za
wady – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień
kalendarzowy opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad do
czasu potwierdzenia przez komisję usunięcia wad,
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3) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy lub rozwiązanie przez Zamawiającego umowy, na
skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 8 ust. 1,
4) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego udziału osób niezatrudnionych na podstawie umowy o
pracę do wykonywania czynności, do których zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę – będzie naliczona kara w wysokości 5.000,00 zł/osobę za każdy przypadek
naruszenia.
5) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności,
6) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokości 0,5 % niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki,
7) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej
umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,
8) w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień od
daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu,
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w wysokości 0,5% wartości brutto tej
umowy, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 7.
2. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić je z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §
12 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń należności z kar
umownych i innych zobowiązań wynikających z umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia.
Zamawiający przed dokonaniem potrącenia zawiadomi Wykonawcę na piśmie, który będzie miał
prawo do wniesienia wyjaśnień w sprawie stawianych mu zarzutów, w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiający je rozpatrzy. W tym przypadku termin
płatności faktury, o którym mowa w § 8 ust. 8 umowy zostaje przesunięty o czas niezbędny do
wyjaśnienia, tj. min.30 dni kalendarzowych.
3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zapłacenie lub potrącenie kar za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych.
5. Roszczenie z tytułu kar umownych za opóźnienie, ustalone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
staje się wymagane:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w tym dniu,
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2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia odpowiednio w każdym z tych dni.
Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy
§ 14.
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli:
1) wykonawca uchybia postanowieniom § 7, a w szczególności opóźnia się o 14 dni w regulowaniu
swoich płatności względem Podwykonawców,
2) wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni od ustalonego w
niniejszej umowie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia lub wstrzyma jego wykonanie na czas
dłuższy niż 3 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego,
3) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe,
4) pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie wykonuje
robót zgodnie z umową lub uporczywie w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne oraz tak
dalece opóźni się z wykonaniem robót, iż będzie oczywiste, że nie zdoła ich zakończyć w umówionym
terminie (1 miesiąc opóźnienia w stosunku do obowiązującego terminu zakończenia robót),
5) Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej umowy.
6) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający:
1) opóźnia się z zapłatą prawidłowo przedłożonej faktury ponad 70 dni;
2) bezpodstawnie uchyla się od wykonania czynności odbioru robót.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania niektórych elementów przedmiotu
zamówienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstąpienie od wykonania niektórych
elementów przedmiotu zamówienia nie będzie traktowane przez strony jako odstąpienie od umowy.
4. Strony mogą wykonać prawo odstąpienia poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia w ciągu 30 dni
od zaistnienia okoliczności określonych w ust 1 i 2.
§ 15.
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1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przed ukończeniem wykonania przedmiotu
umowy, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawcę i z nim nierozliczone, zostanie oparte na
wycenie tych robót, sporządzonej przez inspektora nadzoru.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, inspektor nadzoru zinwentaryzuje: roboty wg faktycznego
zaawansowania robót na dzień ich przerwania oraz materiały niezużyte i pozostawione na budowie.
3.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania

Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, zgodnej z zapisami § 4 ust. 13, w terminie 10 dni
kalendarzowych od daty wezwania przez Zamawiającego do jej wykonania.
4. Inspektor Nadzoru ustali wartość wykonanych przez Wykonawcę robót na podstawie katalogów
KNR w oparciu o ceny jednostkowe, wskaźniki narzutów, wartości RMS i bazę finansową, nie wyższe
niż średnio krajowe wg obowiązujących cenników Sekocenbud na III kw. 2020 r. oraz faktyczne
zaawansowania robót na dzień ich przerwania, a także wartość niezużytych i pozostawionych na
budowie materiałów.
5. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 2 następuje w obecności Wykonawcy, chyba że, Wykonawca
nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy dojdzie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, wniesione zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w pieniądzu przepada na rzecz Zamawiającego.
Roboty zamienne i inne wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych
§ 16.
1. Roboty zamienne i inne wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca wykona
tylko na podstawie pisemnego zamówienia Zamawiającego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych .
2. W takim przypadku Wykonawca na polecenie Zamawiającego wykona kosztorys ofertowy na
wykonanie ww. robót. Ceny jednostkowe, wskaźniki narzutów, wartości RMS, baza finansowa nie
będą wyższe niż średnio krajowe wg obowiązujących cenników Sekocenbud na III kw. 2020 r.
3. Strony ustalają, że zasady wykonania robót, o których mowa w ust. 1 oraz ich rozliczenie, płatności
oraz warunki odbioru i gwarancji, a także kary obowiązują strony zgodnie z zapisami określonymi w
niniejszej umowie.
RODO
§ 17.
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Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż:
1) Administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

Burmistrz

Wołomina,

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
2) W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z
Inspektorem

Ochrony

Danych

można

się

skontaktować

za pośrednictwem

poczty

elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl.
3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w
celu zawarcia oraz realizacji umowy.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie organy uprawnione do dostępu do
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uprawnione do obsługi
doręczeń, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę świadczenie usług serwisowych
dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, osoby występujące o dostęp do
informacji publicznej, instytucje, organy i osoby/podmioty związane z realizacją zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu P+R w Lipinkach” w tym PKP S.A..
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres

10 lat, zgodnie z

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do czasu przedawnienia roszczeń.
6) Pan/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania
oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych
osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą
podlegać profilowaniu.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy.
Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości
zawarcia i realizacji umowy.
Postanowienia końcowe
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§ 18.
Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego do cesji wierzytelności związanych z
realizacją przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich.

§ 19.
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy
ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych
wydanych na ich podstawie.
§ 20.
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 21.
1. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarz otrzymuje
Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.
2. Integralnymi częściami umowy są:
1) SIWZ,
2) Program Funkcjonalno-Użytkowy
3) Oferta Wykonawcy
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Nr postępowania: ZP.271.21.2020
……………………………………………
/miejscowość i data/
…………………………………………………
…………………………………………………
(nazwa i adres wykonawcy)
OŚWIADCZENIE*
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„WYKONANIE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ BUDOWY PARKINGU P+R W LIPINKACH W RAMACH
REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA PARKINGU TYPU P+R W LIPINKACH”.
Oświadczam, że:
1) nie należę do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w w/w
postępowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2019 r. poz.369)
2) należę¹ do tej samej grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami , w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w załączeniu lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (składających ofertę w tym postępowaniu) :
a)………………………………………………………………………………………
b)………………………………………………………………………………………
c)………………………………………………………………………………………
d)………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że istniejące między członkami grupy powiązania nie prowadzą do zakłócenia konku rencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
........................................................................
/podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy(-ów)/

*

¹

Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP dostarcza powyższe oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (nie wcześniej). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzieleniu zamówienia
niepotrzebne skreślić
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