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Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
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XVIII. Załączniki.
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Użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące
znaczenie:
1)

"Postępowanie" - postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzone przez
Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ;

2)

“SIWZ” lub “Specyfikacja” – pojęcia tożsame, oznaczające niniejszą Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia;

3)

“Umowa” lub “Kontrakt” – pojęcia tożsame, oznaczające Umowę zawartą
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym w niniejszym Postępowaniu;

4)

"Ustawa" lub „Ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.);

5)

"Wykonawca" - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie Umowy, złożyła
ofertę lub zawarła Umowę;

6)

"Zamawiający" – Gdańskie Wody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą przy ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk;

7)

"Zamówienie" - Zamówienie publiczne udzielone w ramach Umowy zawartej
w wyniku niniejszego postępowania.

I.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
reprezentowana na podstawie zarządzenia nr 612/19 Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 23.04.2019r. przez:
Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku
Adres: ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk
Fax: (0-58) 301-24-58
Tel.: (0-58) 32 33 400
Adres poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@gdanskiewody.pl
Adres strony internetowej: http://www.gdanskiewody.pl
NIP: 583-001-08-23
REGON: 190275057

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) - zwanej
dalej „ustawą Pzp".
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III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.

Nazwa zamówienia.
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Suchej i ul. Uczniowskiej
w Gdańsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gdański Program
Przeciwpowodziowy”

2.

Ogólny opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w
rejonie ul. Suchej i ul. Uczniowskiej

w Gdańsku w ramach zadania

inwestycyjnego pn. „Gdański Program Przeciwpowodziowy”.
Adres inwestycji: 80-204 Gdańsk, rejon ul. Suchej i ul. Uczniowskiej sz. Nr 5/5
obręb 0058 Gdańsk, dz. Nr 93, 146/3, 146/4 obręb 0059 Gdańsk
Zamówienie obejmuje:
1)

przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Suchej i ul.
Uczniowskiej w Gdańsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gdański
Program Przeciwpowodziowy”;

2)
3.

przebudowę istniejącego wodociągu między studniami D1 -D2.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje między innymi:
1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Suchej i ul.
Uczniowskiej w Gdańsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gdański
Program Przeciwpowodziowy”,
przebudowę istniejącego wodociągu między studniami D1 -D2,
nadzór nad robotami przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami
wykonawczymi sanitarnymi;
uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego na potrzeby realizacji
budowy wraz z opłatami;
kontakt z gestorami sieci w trakcie stwierdzenia kolizji z innym
uzbrojeniem wraz ze spisywaniem notatek
stwierdzających brak
zniszczeń;
prowadzenie dzienników budowy przez Kierownika Budowy z
odpowiednimi uprawnieniami;
wykonanie oznakowania zgodnego z projektem Organizacji Ruchu;
obsługa geodezyjna wraz z dostarczeniem mapy powykonawczej z
ośrodka geodezyjnego.

4. Szczegółowy zakres robot oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa
Projekt Budowlany przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Suchej i
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ul. Uczniowskiej w Gdańsku, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. Obowiązki
Wykonawcy związane z realizacją zamówienia szczegółowo określa załączony do
SIWZ wzór umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.
5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, zamawiający wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę oraz ewentualnych podwykonawców, na podstawie umowy o pracę,
osób wykonujących czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia inne,
niż czynności wykonywane przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.:
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). Niniejsze wymagania nie dotyczą prac
wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców – osób
fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Szczegółowe
zasady dotyczące realizacji obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 3a ustawy
określone są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
6. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz
z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć
jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały,
których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej
technologii wykonania. W przypadku gdy Zamawiający użył oznaczeń norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.
30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie
z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie
rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana
jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w
odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
7.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny kod CPV:
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie 3
miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

V.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY Pzp.
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Oprócz wykluczenia Wykonawców w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie:
1)

art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, tj. wykluczenie Wykonawcy, 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 (Dz.U. poz. 978, 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 (Dz.U. z 2017 r. poz.
2344, z późn. zm.);

2)

art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp, tj. wykluczenie Wykonawcy, który naruszył
obowiązki

dotyczące

płatności

podatków,

opłat

lub

składek

na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy Pzp, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

Zdolność techniczna lub zawodowa
1)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie w
szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo
ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na budowie,
przebudowie lub remoncie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej o wartości nie
mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.
2)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy skierują do

jego realizacji kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej.
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. dz. U. z 2018 r., poz.1202 ze zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w
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sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

VII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wykaz
w

dokumentów

postępowaniu

i

na

oświadczeń,

wezwanie

które

wykonawca

Zamawiającego

na

składa

potwierdzenie

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
1)

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) zaświadczenia

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca

zawarł

podatkowym

w

porozumienie
sprawie

spłat

z

właściwym

tych

organem

należności

wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego

albo

innego

dokumentu

potwierdzającego,

że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne

lub

zdrowotne,

wystawionego

nie

wcześniej

niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
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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 Pzp;
d) oświadczenia

Wykonawcy

o

przynależności

albo

braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć

wraz

z

oświadczeniem

dokumenty

bądź

informacje

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
2)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa
w punkcie VII.2.1) lit. a)–c) – składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3)

Dokumenty, o których mowa w punkcie VII.2.2) lit. b), powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. Dokument, o którym mowa w VII.2.2) lit. a), powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4)

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 punkcie VII.2.2), 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
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.

Zapis

w punkcie VII.2.3) stosuje się.
5)

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy
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Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w punkcie VII.2.1) lit. a)–c).
3. Wykaz
w

dokumentów

postępowaniu

i

na

oświadczeń,

wezwanie

które

Wykonawca

Zamawiającego

na

składa

potwierdzenie

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy
W

celu

potwierdzenia

spełniania

przez

Wykonawcę

warunków

udziału

w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający
żąda następujących dokumentów:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w ty okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku opisanego w pkt VI.1.1) SIWZ wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku opisanego w pkt
VI.1 2) SIWZ wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu wskazane
w punkcie VII.2.1) lit. d) SIWZ oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór informacji o
przynależności do grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
5.

Informacje dodatkowe:
1)

Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
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podlega

wykluczeniu

oraz

spełnia

warunki

udziału

w postępowaniu.
2)

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

3)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.

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.

5)

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
d) czy

podmiot,

na

zdolnościach

którego

Wykonawca

polega

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
6)

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
i ust. 5 ustawy Pzp.

7)

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
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udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą

wskutek

nieudostępnienia

tych

zasobów,

chyba

że

za

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8)

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o którym mowa w punkcie VII.5.2), nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w punkcie
VII.5.3).

9)

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 niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
10) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
11) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
12) Oświadczenia, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach

określonych

w

art.

22a

ustawy

Pzp

oraz

dotyczące

podwykonawców, składane są w oryginale.
13) Dokumenty, o których mowa w Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia

i ogłoszeniu

o

zamówieniu,

potwierdzające

spełnianie

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne
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niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
14) 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.
15) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
16) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego robota
wskazana w wykazie została wcześniej wykonana, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów dotyczących należytego ich wykonania.
17) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
18) Dokumenty

sporządzone

w

języku

obcym

są

składane

wraz

z tłumaczeniem na język polski.
19) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo
należy złożyć w oryginale, kopii poświadczonej notarialnie lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
20) Wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia
publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo
należy złożyć w oryginale, kopii poświadczonej notarialnie lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
21) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których
jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający
przeliczy te kwoty na złote polskie według średniego kursu Narodowego
Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

VIII. INFORMACJE

O

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja

między

zamawiającym

a

wykonawcami

odbywa

się

za

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r.
- Prawo pocztowe, za pośrednictwem posłańca, osobiście, faksem, przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
12

3. Jeżeli

Zamawiający

lub

wykonawca

przekazują

oświadczenia,

wnioski,

zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wymagane jest przesyłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście
lub za pośrednictwem posłańca na adres Gdańskie Wody ul. Andruszkiewicza 5,
80-601 Gdańsk. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
- w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia: Paweł Lemański
tel. 882 042 709
- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: Anna Walesiak
tel. 58 32 33 438

IX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1)

]

4. Dla ułatwienia przygotowania oferty Zamawiający opracował wzory: formularza
oferty, wykazu robót budowlanych, wykazu osób, informacji o przynależności do
grupy kapitałowej oraz oświadczeń Wykonawcy, które stanowią odpowiednio
załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Wykonawca składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach:
1)

zewnętrznej, opisanej w sposób następujący - Oferta: „Przebudowa sieci
kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Suchej i ul. Uczniowskiej w Gdańsku
w

ramach

zadania

inwestycyjnego

pn.

„Gdański

Program

Przeciwpowodziowy” ZP-8/PN/2019,
2)

wewnętrznej, opisanej w sposób następujący - Oferta: „Przebudowa sieci
kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Suchej i ul. Uczniowskiej w Gdańsku w
ramach

zadania

inwestycyjnego

pn.

„Gdański

Program

Przeciwpowodziowy” ZP-8/PN/2018 oraz nazwa i adres wykonawcy.

XII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
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1. Oferty
w

należy

Gdańsku,

składać
ul.

Prof.

w

siedzibie

Witolda

Spółki

Gdańskie

Andruszkiewicza

5,

Wody
80

–

Sp.
601

z

o.o.

Gdańsk,

w terminie do dnia: 01.08.2019 r. do godziny 10:00.
2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółki Gdańskie Wody Sp. z o.o.
w

Gdańsku,

ul.

Prof.

Witolda

Andruszkiewicza

5,

80

–

601

Gdańsk

w dniu: 01.08.2019 r. o godzinie 10:15.

XIII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1.

Kwota podana w ofercie Wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie
przedmiotu Zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

2.

Cena

powinna

być

podana

w

złotych

polskich,

w

kwocie

brutto,

ze wskazaniem wartości podatku od towarów i usług oraz kwoty netto.
3.

Podana

cena

ofertowa

musi

być

ryczałtowa,

ostateczna,

kompletna,

jednoznaczna, nadto musi uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez
Zamawiającego w niniejszej SIWZ, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz
obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu Zamówienia. Cena
ta będzie stała i nie może się zmienić za wyjątkiem przypadków opisanych we
wzorze umowy oraz niniejszej SIWZ.

XIV.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
1.

Kryteria oceny ofert:
Cena (brutto)

Waga: 60%

Gwarancja

Waga: 40%

2.

Sposób oceny ofert według przyjętego kryterium:
Ob= C+G

gdzie:
Ob- całkowita ilość punktów oferty badanej
C-ilość punktów w kryterium „Cena”
G-ilość punktów w kryterium „Gwarancja”
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Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów przyznanych łącznie w ramach dwóch
kryteriów (maksymalnie 60 punktów w ramach kryterium „Cena”, maksymalnie 40
punktów w ramach kryterium „Gwarancja”
Liczba punktów w ramach kryterium „Cena” (C) będzie obliczona za pomocą
następującego wzoru:
C = (Cn/Cb) x 60 % x 100
gdzie:
Cn – najniższa cena oferty brutto
Cb – cena brutto badanej oferty
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
zaokrąglania.
Liczba punktów w ramach kryterium „Gwarancja" (G) będzie przyznana w następujący
sposób:
G=( Gb /84)x40%x100
Gdzie:
Gb – ilość miesięcy gwarancji jakości wskazanych w ofercie badanej
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi: 36 miesięcy,
maksymalny okres gwarancji: 84 miesięcy. W przypadku podania w ofercie okresu
gwarancji jakości krótszego niż 36 miesięcy, oferta będzie podlegać odrzuceniu jako
niezgodna z SIWZ. W przypadku podania w ofercie okresu gwarancji jakości dłuższego niż
84 miesięcy, do oceny wskazanej oferty w kryterium „Gwarancja” zgodnie z niniejszym
punktem zostanie przyjęta wartość 84 miesięcy.
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
zaokrąglania.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów.

XV.

POUCZENIE

O

ŚRODKACH

OCHRONY

PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
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zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na
listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Środkami ochrony prawnej są:
- odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy Pzp,
- skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy Pzp.

XVI.

ZMIANY UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.

1. Zmiany Umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień Umowy,
także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadkach i na warunkach określonych we Wzorze Umowy załączniku nr 6 do SIWZ.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2.

Zamawiający nie przewiduje zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp.

3.

Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5.

Podwykonawcy.

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub
podwykonawcom.
2) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
3) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której lub których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
W umowie zostanie określony zakres prac, które wykonawca będzie
wykonywał własnymi siłami lub za pomocą podwykonawców.
4) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w
roboty

budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację robót budowlanych lub usług.
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5) Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji,

wykonawca

jest

obowiązany

wykazać

zamawiającemu,

że

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym podwykonawca, na którego zasoby powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty
budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
7) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy

wykluczenia,

wykonawca

obowiązany

jest

zastąpić

tego

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
8) Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
9) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
10)

Zamawiający określił we Wzorze Umowy - załączniku nr 6 do SIWZ:

a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez
zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu,
b) obowiązki Wykonawcy związane z zawieraniem umów o podwykonawstwo.
8. 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 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", Zamawiający
informuje, że:
1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane
Zamawiającemu wtoku niniejszego postępowania jest Gdańskie Wody Sp. z
o.o., ul. Prof. W. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk
2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym

z

niniejszym

postępowaniem

o

udzielenie

zamówienia

publicznego;
3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
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art. 96 ust. 3 ustawy;
4) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy;
6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku
niniejszego postępowania posiadają:
- na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich
dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich
dotyczących, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować

zmianą

wyniku

niniejszego

postępowania,

ani

zmianą

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może
naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,
- 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 którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich
dotyczących narusza przepisy RODO;
8) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku
niniejszego postępowania nie przysługuje:
- 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,
- na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
art 6 ust 1 lit. c RODO.
9)

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu przy zawarciu umowy w
sprawie Zamówienia oświadczenie o następującej treści:
a)

Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
„OŚWIADCZENIE
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Oświadczam, że jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod
nazwą ………………, NIP…………, REGON ………….. jestem/ nie jestem*
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednocześnie oświadczam, że nie zawiesiłam/łem i nie zaprzestałam/łem
wykonywania

działalności

gospodarczej

oraz

zobowiązuje

się

do

niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego
statusu.”
b)

Dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą:
„OŚWIADCZENIE
Jako osoba upoważniona do reprezentowania spółki ………………… NIP
……………… REGON ……………….. oświadczam, że Spółka jest/nie jest*
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednocześnie oświadczam, że Spółka nie zawiesiła i nie zaprzestała
wykonywania

działalności

gospodarczej

oraz

zobowiązuje

się

do

niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego
statusu.”
* niewłaściwe skreślić

XVIII. ZAŁĄCZNIKI.


Wzór formularza oferty – załącznik nr 1;



Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;



Wzór wykazu robót budowlanych – załącznik nr 3;



Wzór wykazu osób - załącznik nr 4;



Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5;



Wzór Umowy - załącznik nr 6



Dokumentacja projektowa – załącznik nr 7
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Gmina Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
reprezentowana przez:
Gdańskie Wody Sp. z o.o.
ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5
80 – 601 Gdańsk
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.
zm.), pod nazwą:
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Suchej i ul. Uczniowskiej
w Gdańsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gdański Program
Przeciwpowodziowy”
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, na warunkach określonych we wzorze Umowy w sprawie
zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości:
cena netto …………….………................……..… PLN
podatek od towarów i usług (według stawki …..%) w wysokości
…………….………................……..… PLN
cena brutto …………….………................……..… PLN

2.

(słownie złotych:.…………………….……………………..…................……………………….)
Zobowiązujemy się udzielić na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości
zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na
okres ……* miesięcy od daty odbioru przedmiotu Umowy.
*nie krótszy niż 36 miesięcy

3.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie
3 miesięcy od daty zawarcia Umowy.
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4.

5.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
** 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 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE 2016/679, oświadczenia o powyższej treści wykonawca nie składa
(należy usunąć treść powyższego oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie).
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.

6.

Oświadczamy, że wyżej podana cena ryczałtowa obejmuje realizację wszystkich
zobowiązań Wykonawcy opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z załącznikami.

7.

Oświadczamy, że Wzór Umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy na wyżej
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.

Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte we Wzorze Umowy.

9.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

10. Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego.
Oświadczam, że (wstawić X we właściwe pole):
□ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego;
□ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług:
_________________________________________________________________________________
__
Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to
_________________________________________________________________________ zł netto**.
** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
– wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
– mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy
o podatku od towarów i usług,
– importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
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11. Oświadczam, że niewypełnienie oferty w zakresie pkt 10. oznacza, że jej złożenie
nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.
12. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących
części

zamówienia

i

wskazujemy

firmy

podwykonawców

tych

części:

……………………………………………………………………………………………………. .
Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy / Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
Zamówienia
Adres do korespondencji
(numer telefonu i faksu, adres
poczty elektronicznej)
Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.

2.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
ORAZ O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), pod nazwą:
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Suchej i ul. Uczniowskiej
w Gdańsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gdański Program
Przeciwpowodziowy”
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu oraz spełniam warunki udziału w
postępowaniu, wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Uwaga!
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
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak niżej:
oświadczam, że niżej wymienione podmioty, na zasoby których powołuję się, nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na
ich zasoby, wskazane przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
1) …………………………………………………………………………… (nazwa i adres podmiotu);
2) …………………………………………………………………………… (nazwa i adres podmiotu)
Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy / Wykonawców
wspólnie ubiegających się
o udzielenie
Zamówienia
Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.

2.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Czy zamówienie

Lp.

Rodzaj robót

obejmowało swoim

budowlanych

zakresem budowę

(wykonany zakres

lub przebudowę lub

rzeczowy)

remont kanalizacji

Wartość
zamówienia
brutto zł

Data wykonania

Miejsce

(zakończenia)

wykonania

4.

5.

Podmiot, na rzecz
którego robota
została wykonana

deszczowej?
1.

2.

3.

6.

TAK/NIE*

1

……………….

3.

*Niepotrzebne skreślić

W załączeniu dowody określające, czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały
wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty te zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy / Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia

Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.

2.
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Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ OSÓB
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

LP

IMIĘ
I NAZWISKO

ZAKRES
WYKONYWANYCH

UPRAWNIENIA

CZYNNOŚCI

INFORMACJA O PODSTAWIE DO
DYSPONOWANIA
OSOBAMI
Samodzielnie na podstawie

Uprawnienia budowlane
1.

Kierownik budowy

………………………………….* (należy wskazać

do kierowania robotami

rodzaj umowy np. umowa o

budowlanymi bez

podwykonawstwo, umowa cywilno-

ograniczeń w specjalności

prawna itp./ osoba zostanie

instalacyjnej

udostępniona przez inny podmiot (*)
niepotrzebne skreślić

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.
2.
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Załącznik nr 5 do SIWZ
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), pod nazwą:
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Suchej i ul. Uczniowskiej w Gdańsku
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gdański Program Przeciwpowodziowy”
Działając w imieniu Wykonawcy - ………………………………………………………….. oświadczam/y, że:
1. Oświadczam, że Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej co
wykonawca/wykonawcy, który/którzy we wskazanym wyżej postępowaniu również
złożył/złożyli ofertę/oferty* (nazwa i adres wykonawcy/wykonawców):
1) ……………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………..
2. Oświadczam, że Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej z
wykonawcą/wykonawcami, który/którzy we wskazanym wyżej postępowaniu również
złożył/złożyli ofertę/oferty* (nazwy i adresy wykonawców):
1) ……………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………..
3. Oświadczam, że Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej*
(*) opcje do wyboru - niepotrzebne skreślić
Uwaga:
W przypadku, gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę w postępowaniu, Wykonawca wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Przez grupę kapitałową należy rozumieć grupę w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369).
Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy / Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia
Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.

2.
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Załącznik nr 6 do SIWZ

Umowa nr

/2019

(wzór)
zawarta w dniu …………….. w Gdańsku, pomiędzy:
Gminą Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, zwaną dalej
"Zamawiającym",
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………….
a
………………………………………………………………………………………,

wpisaną

do

rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
.............. w .........

..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: ..................., NIP: .................., REGON: .............., wysokość kapitału zakładowego
wpłaconego - ......... zł,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………,
zwanym dalej "Wykonawcą",
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”.
Niniejsza Umowa (dalej „Umowa") pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostaje
zawarta w wyniku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), pn.:
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Suchej i
ul. Uczniowskiej w Gdańsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gdański
Program Przeciwpowodziowy”
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§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy obejmującego
przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Suchej i ulicy Uczniowskiej w
Gdańsku (dalej określanej jako „Kanalizacja deszczowa”), w zakresie określonym
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej również: „SIWZ”),
stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, w tym w szczególności załączoną do SIWZ
dokumentacją projektową, oraz Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do
Umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do
prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności do:
a)

zapewnienia

nadzoru

nad

robotami

przez

osoby

z

odpowiednimi

uprawnieniami wykonawczymi sanitarnymi,
b)

uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego na potrzeby realizacji
budowy wraz z opłatami,

c)

kontaktu z gestorami sieci w trakcie stwierdzenia kolizji z innym uzbrojeniem
wraz ze spisywaniem notatek stwierdzających brak zniszczeń (niezbędne
dokumenty do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego),

d)

zapewnienia prowadzenia dzienników budowy przez kierownika budowy z
odpowiednimi uprawnieniami,

e)

wykonania oznakowania drogowego zgodnego z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu,

f)

obsługi geodezyjnej, wraz z dostarczeniem mapy powykonawczej z ośrodka
geodezyjnego,

g)

dostarczenia Zamawiającemu przed ostatecznym odbiorem wykonanych
prac ważnych aprobat technicznych, atestów lub poświadczeń jakościowych
użytych materiałów,

h)

zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i uczestnictwa w tym odbiorze.

3. Zakłada się, że Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące
koniecznych wydatków oraz wszelkich innych okoliczności, które mogłyby mieć wpływ
na warunki realizacji robót zgodnie z niniejszą Umową.
4. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje wykonanie Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń
i wykona Przedmiot Umowy zgodnie z Umową, załącznikami do niej oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz właściwymi przepisami za
umówione wynagrodzenie ryczałtowe.
§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie
3 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy, tj. do dnia ____________ 2019 r.
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2. Za dotrzymanie wskazanego terminu wykonania Przedmiotu Umowy będzie uważane
zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy wraz
z przekazaniem Zamawiającemu kompletu wymaganej dokumentacji wskazanej w § 5
ust. 2 Umowy, o ile w wyniku wskazanego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, który Zamawiający
odbierze bez zastrzeżeń, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości: ______ złotych netto (słownie: ________). Wynagrodzenie, o którym mowa
w zdaniu poprzednim zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług,
co stanowi razem __________________ złotych brutto (słownie: ________).
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty prawidłowego wykonania Przedmiotu
Umowy, a także realizacji zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
Wynagrodzenie obejmuje także wszelkie koszty uzyskania ewentualnych pozwoleń
i decyzji niezbędnych dla prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Umowy.
3. Jakiekolwiek ilości, które mogą być umieszczone w jakimkolwiek wykazie, kosztorysie
czy przedmiarze są ilościami szacunkowymi i nie będą uważane za faktyczne oraz
poprawne ilości robót, których realizacji wymaga się od Wykonawcy. Wykonawca
oświadcza, że ryzyko wynikające z danych przyjętych do ustalania ceny ryczałtowej
niniejszej Umowy, obciąża w całości Wykonawcę i zostało uwzględnione w ustalonym
wynagrodzeniu.
4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po wykonaniu przez
Wykonawcę Przedmiotu Umowy i jego odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 28 dni od doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił podpisany
przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru Przedmiotu Umowy.
6. Fakturę za zrealizowanie Przedmiotu Umowy należy wystawić na:
Nabywca:
Gmina
Miasta
Gdańska,
NIP: PL 583-00-11-969

ul.

Nowe

Ogrody

8/12,

80-803

Gdańsk,

Odbiorca - Płatnik:
Urząd Miejski w Gdańsku – Wydział Programów Rozwojowych, ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdańsk
Adres do doręczeń: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
7. Za datę zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
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8. Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca może
zażądać zapłaty ustawowych odsetek za czas opóźnienia.
9. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży
oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej
części, korzyści z niej, na osoby trzecie.
10. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
11. Wykonawca oświadcza, że nie zawiesił i nie zaprzestał wykonywania działalności
gospodarczej oraz zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o
zmianach powyższego statusu.
12. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników
VAT czynnych, niezwłocznie

zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu

świadczonych usług będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego
zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie przez Zamawiającego, z
należnego mu wynagrodzenia, kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w
stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki
zapłacone do Urzędu Skarbowego.
13. Zamawiający może dokonać płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej
płatności, zgodnie z art. 108 a – 108 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2018 r.
14. Dopuszcza się możliwość składania faktur w formie elektronicznej (eFaktura). Faktura
w formie elektronicznej powinna zostać złożona poprzez formularz „Pisma Ogólne” na
Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miejskiego w Gdańsku, znajdującą się na
platformie ePUAP www.epuap.gov.pl, na której istnieje adres skrytki odbiorczej
/UMGDA/SkrytkaESP. Każda wysłana wiadomość, do której załączona będzie eFaktura
musi być podpisana elektronicznie. Podpis może być zrealizowany za pomocą Profilu
Zaufanego lub Podpisu Elektronicznego, weryfikowanego ważnym kwalifikowanym
certyfikatem.
§4
NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY
1. Realizacją Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy kieruje: Kierownik budowy …………………….., tel. …………………….. lub ……………………….
2. Nadzór nad realizacją Przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego prowadzi:
………………….., tel. …………………………
3. Wszelkie czynności związane z realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego będą
dokonywane przez …………………………….. z siedzibą w ………………… oraz osoby przez nią
wyznaczone.
4. Każda ze stron zobowiązana jest dokonać obowiązku informacyjnego wobec swoich
przedstawicieli wskazanych w ust. 1 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
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fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), w tym
poinformowania, że ich dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail,
adres miejsca pracy, uprawnienia zawodowe, zostały przekazane drugiej stronie.
Niezależnie od powyższego, każda ze stron zobowiązana jest zapewnić, by powierzone
jej dane zostały zabezpieczone poprzez stosowanie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których
mowa w art. 32 RODO.
§5
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru Przedmiotu Umowy na
piśmie.
2. Jednocześnie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu oświadczenie o zgodności wykonania robót zrealizowanych w ramach
Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami
Umowy, oraz przekaże Zamawiającemu: ważne aprobaty techniczne, atesty lub
poświadczenia jakościowe użytych materiałów.
3. Zamawiający przystąpi do odbioru Przedmiotu Umowy w terminie 3 dni roboczych od
daty otrzymania pisemnego powiadomienia o gotowości Wykonawcy do odbioru.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:
a) nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru Przedmiotu Umowy
do czasu usunięcia wad z jednoczesnym żądaniem naprawienia szkody wynikłej
z opóźnienia,
b) nie nadające się do usunięcia, to wówczas:
 jeżeli wada nie uniemożliwi użytkowania przedmiotu Umowy, Zamawiający
obniży wynagrodzenie w stosunku odpowiadającym stosunkowi wartości
Przedmiotu Umowy z wadą do wartości, jaką przedmiot Umowy miałby, gdyby
wada nie wystąpiła,
 jeśli

wada

uniemożliwi

użytkowanie

Przedmiotu

Umowy,

zgodnie

z przeznaczeniem – Zamawiający może odmówić odbioru Przedmiotu Umowy
i odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od odmowy dokonania odbioru lub
zażądać ponownego wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie dotkniętym
wadami, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy odpowiedni termin do
ponownego wykonania Przedmiotu Umowy, zachowując przy tym prawo do
naliczania kar umownych oraz do domagania się naprawienia szkody wynikłej
z opóźnienia. Procedura odbioru określona w niniejszym paragrafie znajduje
w takim przypadku odpowiednie zastosowanie.
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5. Po usunięciu wad Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do odbioru. W takim
przypadku powyższe ustępy niniejszego paragrafu będą miały odpowiednie
zastosowanie.
6. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru przedmiotu Umowy nie wpływa na
ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji, czy też prawo
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
§6
GWARANCJA JAKOŚCI
1.

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że Przedmiot Umowy będzie wykonany
zgodnie z niniejszą Umową, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej
oraz będzie wolny od wad i usterek.

2.

Wykonawca udziela

__-miesięcznej gwarancji jakości na wykonany Przedmiot

Umowy, w tym na wykonane roboty zastosowane materiały i zainstalowane
urządzenia.
3.

Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia podpisania przez
Zamawiającego

protokołu odbioru

Przedmiotu Umowy. W

celu uniknięcia

wątpliwości, strony zgodnie oświadczają, że niniejsza Umowa stanowi dokument
gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
4.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad
w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu, lub
w innym technicznie uzasadnionym terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych wad
Zamawiający ma prawo, bez utraty praw gwarancyjnych, usunąć je we własnym
zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.

Niezależnie od uprawnień gwarancyjnych, Zamawiającemu przysługują roszczenia
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że okres rękojmi za wady odpowiada długości okresu
gwarancji jakości.
§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zamawiający ma prawo odstąpić od
Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o następujących
okolicznościach:
1) w przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków
wynikających z Umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawarcia Umowy;
2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa
dłużej niż 7 dni;
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2.

3.
4.
5.

3) jeżeli Wykonawca stał się niewypłacalny lub została wszczęta likwidacja
Wykonawcy;
4) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa
w wykonaniu tych obowiązków w terminie wyznaczonym w wezwaniu przez
Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni.
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazanie przyczyny
odstąpienia.
W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający jest uprawniony odstąpić od
Umowy i usunąć Wykonawcę z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.
Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, nie pozbawia go prawa dochodzenia
kar umownych, określonych w niniejszej Umowie.
Po otrzymaniu informacji przez Wykonawcę o odstąpieniu od Umowy przez
Zamawiającego, Wykonawca winien opuścić teren budowy, przekazując
Zamawiającemu wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporządzone
przez Wykonawcę oraz inne dokumenty sporządzone przez niego lub dla niego.
§8
KARY UMOWNE

1.

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych
w następujących przypadkach:
a) za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu
Umowy w stosunku do terminu ustalonego w § 2 ust. 2 Umowy - 0,5%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień opóźnienia;
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,5%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do
terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na usunięcie wad;
c) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyny leżącej po
stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto;
d) za

brak

zapłaty

Podwykonawcy

lub

lub

nieterminową
Dalszemu

zapłatę

wynagrodzenia

Podwykonawcy,

Wykonawca

należnego
zapłaci

Zamawiającemu karę w wysokości 1.000,00 zł za każde zdarzenie;
e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
w wysokości 2.000,00 zł za każde zdarzenie;
f) za

nieprzedłożenie

Zamawiającemu

poświadczonej

za

zgodność

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany,
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Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2.000,00 zł za każde
zdarzenie;
g) za wykonywanie robót budowlanych przez Podwykonawcę lub Dalszego
Podwykonawcę bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o
podwykonawstwo

lub

dalsze

podwykonawstwo,

Wykonawca

zapłaci

Zamawiającemu karę w wysokości 3.000,00 zł za każde zdarzenie;
h) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wynikającego z § 13 Umowy,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony
przypadek (każdą osobę);
i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty
wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie.
2. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu zgodnie z ust. 1
powyżej nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
3. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy w przypadku odstąpienia
od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.
5. Kary umowne są płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty
obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
6. Kary umowne mogą być potrącone z należytego wynagrodzenia Wykonawcy.

1.

§9
PODWYKONAWCY
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania
i zaniechania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to
były działania lub zaniechania własne.

2.

W przypadku gdy roboty budowlane zostały za zgodą Zamawiającego wykonane przez
Podwykonawców/dalszych Podwykonawców Wykonawca w zgłoszeniu gotowości
odbioru końcowego wskaże, które z robót i w jakim zakresie, zostały wykonane przez
Podwykonawcę

(Podwykonawców)

oraz

dołączone

zostaną

kopie

faktur

wystawionych przez Podwykonawców Wykonawcy w związku z wykonaniem tych
zakresów, oraz oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawcy o zgodności wystawionej
przez Podwykonawcę faktury z umową, na której zawarcie wyraził zgodę Zamawiający
oraz o stanie rozliczeń między nimi z tytułu tej umowy, wraz ze wskazaniem numeru
rachunku

bankowego,

na

który

mają

zostać

zapłacone

kwoty

należne

Podwykonawcy/om, w przypadku gdy Wykonawca nie dokonał we własnym zakresie
zapłaty całości wynagrodzenia.
3.

W przypadku, gdy istnieją niezaspokojone należności Podwykonawców/dalszych
Podwykonawców wynikające z zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o
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podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający jest
uprawniony do wstrzymania płatności należnej na rzecz Wykonawcy na podstawie
niniejszej umowy w kwocie odpowiadającej niezapłaconemu wynagrodzeniu
należnemu na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.
4.

Zamawiający jest uprawniony do dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który
zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane.

5.

Wykonawca

wyraża

wynagrodzenia

zgodę,

aby

bezpośrednio

Zamawiający

na

rzecz

uiścił

część

należnego

Podwykonawców

lub

mu

dalszych

Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy
istnieją niezaspokojone należności Podwykonawców wynikające z tych umów.
6.

Jakiekolwiek zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty na rzecz Wykonawcy
przewidziane w umowie wygasa w zakresie, w jakim Zamawiający dokonał zapłaty na
rzecz Podwykonawców.

7.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielić na piśmie wszelkich
informacji

dotyczących

stanu

rozliczeń

z

Podwykonawcami

i

dalszymi

Podwykonawcami.
8.

Zamawiający

będzie

niezwłocznie

informował

Wykonawcę

o

płatnościach

dokonanych bezpośrednio na rachunek Podwykonawców załączając odpowiednie
dowody.
§ 10
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMÓW O PODWYKONAWSTWO
1. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane powinny mieć
formę pisemną pod rygorem nieważności i określać co najmniej:
1) strony umowy ze wskazaniem osób reprezentujących;
2) przedmiot umowy z wyraźnym wskazaniem zakresu zgodnego z odpowiednim
zakresem Przedmiotu Umowy oraz terminu wykonania przedmiotu umowy
nieprzekraczający terminu wykonania Umowy;
3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pieniężnej w
złotych polskich, o charakterze ryczałtowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto,
stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzeżeniem
postanowień ust. 8;
4) sposób i warunki płatności wynagrodzenia zgodne z zasadami rozliczeń
przewidzianymi w niniejszej Umowie z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej;
5) zakaz dokonywania zatrzymań z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych oraz innych
należności odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy.
2. Suma wynagrodzeń przysługujących Podwykonawcom, uzgodnionych w umowach
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3.

4.

5.

6.

7.

o podwykonawstwo robót budowlanych, nie może przekroczyć wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty. Wysokość
wynagrodzenia przysługującego Dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć
wynagrodzenia
ustalonego
w
umowie
zawartej
pomiędzy
Wykonawcą
a Podwykonawcą.
W umowach o podwykonawstwo należy wskazywać terminy zapłaty za wykonane
roboty dostawy lub usługi określone jako nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub usługi.
Terminy oraz warunki płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy muszą być zgodne z warunkami przyjętymi przez
Wykonawcę w umowie z Zamawiającym.
Kopie umów o podwykonawstwo oraz kopie zmian umów przedkładanych
Zamawiającemu muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza,
adwokata, radcę prawnego lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji
przedkładającego kopię umowy lub kopię zmian umowy.
Do kopii umowy o podwykonawstwo należy dołączyć dokument potwierdzający
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jeżeli umocowanie nie wynika
z powszechnie dostępnych rejestrów lub umowy nie podpisuje osoba prowadząca
działalność gospodarczą.
W przypadku usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) Wykonawca
(Podwykonawca) winien wskazać w umowie z Podwykonawcą (Dalszym
Podwykonawcą) wysokość wynagrodzenia netto oraz wskazać kwotę podatku VAT,
który w związku z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h wskazanej wyżej ustawy, winien rozliczyć
Wykonawca.
§ 11
ZASADY ZAWIERANIA UMÓW Z PODWYKONAWCAMI

1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak
jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.
2. Wykonawca zamierzający zawrzeć z podwykonawcą umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
projekt tej umowy a także projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.
3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, obowiązany jest:
1) uzyskać zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z wymaganiami określonymi w Umowie;
2) przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodą
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robót
budowlanych nie jest wymagana, gdy spełnione są łącznie 2 warunki:
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4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo są dostawy i usługi;
b) umowę o podwykonawstwo zamierza zawrzeć Podwykonawca robót
budowlanych zaakceptowany zgodnie z ust. 5 i 6.
Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypełniać wymagania dla umowy
o podwykonawstwo określone w Umowie.
Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o
jakiej mowa w ust. 2 lub ust. 3, zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia
do przedłożonego projektu umowy. Brak zastrzeżeń w formie pisemnej uważa się za
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciągu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiający zgłasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy,
jeżeli jej postanowienia nie są zgodne z wymaganiami określonymi w Umowie. Brak
pisemnego sprzeciwu oznacza akceptację umowy.
W przypadku, gdy przedmiotem umów o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawcę Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę są dostawy lub usługi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dostarczyć
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli jej wartość przekracza 0,5% wartości umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub jeśli wartość umowy o podwykonawstwo jest
większa niż 50.000,00 zł.
Postanowienia ust. 1-7 mają odpowiednie zastosowanie do zmian umowy
o podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych
przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców zasad zawierania umów, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo określonych w
§ 10 Umowy.
Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego określonych
w Umowie.
Żadna osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Kierownika Projektu lub inspektora
nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniona ani upoważniona przez Zamawiającego
do wyrażania zgody na zawieranie umów z podwykonawcami, ani też nie jest
upoważniona ani uprawniona do przyjmowania jakiejkolwiek korespondencji
i wydawania jakichkolwiek oświadczeń woli i wiedzy w związku z udziałem
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w wykonywaniu Przedmiotu Umowy,
chyba, że co innego wynika z pisemnego oświadczenia osób umocowanych do działania
w imieniu Zamawiającego.
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§12
ZMIANY UMOWY
1.
2.

Zmiany Umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień Umowy, także
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
następujących przypadkach i na poniższych warunkach:
1) w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania
Przedmiotu Umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – zmianie mogą
ulec postanowienia Umowy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy
poprzez jego wydłużenie odpowiednio do okresu występowania wskazanych
przyczyn;
2) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy,
a które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy – w takim przypadku
zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia Umowy, do których odnoszą się
zmiany przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla dostosowania Umowy do
wprowadzonej zmiany prawa;
3) jeżeli z przyczyn nie przewidzianych w chwili zawarcia Umowy niezbędne jest
ograniczenie przez Zamawiającego zakresu powierzonego przedmiotu
zamówienia – w takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia Umowy
odnoszące się do opisu Przedmiotu Umowy zamówienia oraz obniżona zostanie
wysokość wynagrodzenia o wartość elementów, których dotyczy to ograniczenie,
ustalona na podstawie kosztorysu opracowanego przez Wykonawcę i
zatwierdzonego przez Zamawiającego;
4) zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, na których uprawnienia,
kwalifikacje lub doświadczenie powoływał się Wykonawca w celu wykazania
spełnienia warunku działu w postępowaniu lub w ramach oceny ofert, w
przypadku gdy taka osoba z obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy
nie może uczestniczyć w realizacji Przedmiotu Umowy na osobę zastępującą,
która posiada co najmniej takie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie, jak
wskazane w ofercie Wykonawcy dla osoby zastępowanej;
5) w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany
sposobu wykonania Przedmiotu Umowy w związku z:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach
wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub
kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy lub zapewniających
lepszą trwałość bądź funkcjonalność elementów Przedmiotu Umowy lub
poprawiających bezpieczeństwa pożarowego;
c) przedstawienia przez Wykonawcę propozycji zastosowania w zakresie
Przedmiotu
Umowy
zamiennych
materiałów
lub
rozwiązań
technicznych/technologicznych, które jeżeli zostaną uwzględnione przy
realizacji robót zmniejszą Zamawiającemu koszty ich wykonania, konserwacji
lub eksploatacji obiektów, bądź podniosą wartość robót bez zwiększania
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wynagrodzenia, bądź też funkcjonalność, efektywność lub bezpieczeństwo
wykonywanych obiektów;
d) wystąpieniem nieprzewidzianych, obiektywnych przeszkód w realizacji robót
w sposób określony w dokumentacji projektowej;
e) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuacji,
gdyby
zastosowanie
przewidzianych
rozwiązań
groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
- w takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia Umowy odnoszące się do
opisu Przedmiotu Umowy oraz odpowiednio wysokość wynagrodzenia oraz
postanowienia dotyczące terminów realizacji Przedmiotu Umowy o okres
niezbędny dla realizacji rozwiązań zamiennych. Zmiana wysokości
wynagrodzenia zostanie określona na podstawie różnicy wartości rozwiązań
przewidzianych pierwotnie do wykonania w dokumentacji projektowej
i rozwiązań zastosowanych w ramach wprowadzonej zmiany, przy czym ustalenie
wartości elementów prac budowlano-montażowych, zarówno przewidzianych
pierwotnie do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową, jak i robót
zamiennych nastąpi na podstawie normatywów określonych w Katalogach
Nakładów Rzeczowych (KNR), przy użyciu średnich dla rejonu Pomorskiego stolica
województwa cen stawek robocizny kosztorysowej, materiałów, urządzeń, i pracy
sprzętu budowlanego, określonych w informacjach - „SEKOCENBUD",
wydawanych
przez
Ośrodek
Wdrożeń
Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa Promocja Sp. z o.o., oraz następujących
wskaźników
cenotwórczych: roboty ziemne – Ko=40%, roboty pozostałe – Ko=60%, Kz= 10%,
Z=10%. W przypadku braku odpowiednich informacji w wydawnictwach „SEKOCENBUD", będą kolejno stosowane średnie ceny zawarte w informacjach „INTERCENBUD”, ORGBUD przy zastosowaniu stawki robocizny i wskaźników
cenotwórczych wskazanych powyżej.

§ 13
ZATRUDNIANIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca lub
podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w okresie realizacji
Przedmiotu Umowy, osoby wykonujące czynności wskazane w ust. III pkt 7 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
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2)

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
wskazanych wyżej wymogów i dokonywania ich oceny,
3) 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 czynności wskazane
w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia:
1) 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, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko
pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony
danych osobowych.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1,
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 11 Umowy. 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 osoby/osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
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4.

5.
6.
7.

§14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Zmiana Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dozwolona w sytuacjach określonych w ustawie
Pzp oraz w Umowie.
W razie rozbieżności między postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Oferty Wykonawcy, postanowienia
Umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami SIWZ oraz Oferty Wykonawcy, zaś
postanowienia SIWZ mają pierwszeństwo przed postanowieniami Oferty Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana.
Zakazuje się pod rygorem nieważności dokonywania przez Wykonawcę bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego cesji należności wynikających z Umowy na rzecz innych
podmiotów.
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
1)
2)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Oferta Wykonawcy
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3)
Pełnomocnictwo udzielone przez Prezydenta Miasta Gdańska w
Zarządzeniu Nr …………/2019r. z dnia ………………….

Załącznik nr 7 do SIWZ

Dokumentacja projektowa (stanowiąca oddzielny plik)
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