Zamawiający: Pałac Młodzieży w Warszawie
Przetarg nieograniczony na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu
Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie”
Oznaczenie sprawy: SE.343.16.2016

Pałac Młodzieży w Warszawie
Pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
REGON:
NIP:
Adres:
Fax:
Strona internetowa:
e-mail

00187062
525-15-70-588
00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1
22/ 620-54-11
www.pm.waw.pl
info@pm.waw.pl

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
ROBOTY BUDOWLANE
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na

„ Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku
w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w Pieczarkach
k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie”

S PE CYF IKA CJA IS TOTNY CH WAR UNK ÓW ZAM ÓW IE NIA

Zatwierdził:
Dyrektor Pałacu Młodzieży
mgr Urszula Wacowska

Warszawa, dnia 21 września 2016 r.

1

Zamawiający: Pałac Młodzieży w Warszawie
Przetarg nieograniczony na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu
Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie”
Oznaczenie sprawy: SE.343.16.2016

1. NAZW A OR AZ ADRES ZAMA WI AJĄ CEGO
Pałac Młodzieży w Warszawie, zwany dalej „Zamawiający”,
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – dalej zwane „postępowaniem” – jest
prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.), dalej zwanej Pzp.
Adres Zamawiającego:
Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
REGON: 000187062
NIP: 525-15-70-588
DANE DO FAKTURY:
Nabywca/Podatnik: Miasto Stołeczne Warszawa
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP 525-22-48-481
Płatnik/Odbiorca: Pałac Młodzieży w Warszawie
00-901 Warszawa
Pl. Defilad 1 (PKiN)
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia siwz: www.pm.waw.pl
Godziny pracy Zamawiającego: od 9.00 do 15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, w tym wszelkie zapytania, oświadczenia oraz informacje o wniesieniu odwołania były
kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na
złe skierowanie pisma, za co Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności (może spowodować
niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego).
2. TRYB UDZIELENIA Z AMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony.
3. OPIS PRZEDMIOTU Z AMÓW IEN IA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy
zainstalowanej 19875W w terminie:
a) rozpoczęcie w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy;
b) zakończenie w terminie do dnia 15 listopada 2016 r.
Składać się będzie z 75 modułów fotowoltaicznych o mocy 265 Wp każdy. Do przemiany
napięcia stałego z modułów fotowoltaicznych zainstalowany zostanie jeden falownik.
Zainstalowanie na dachu budynku pokrytego blacho-dachówką. Wytworzona energia
będzie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Jej nadmiar będzie bilansowany z
energią pobraną z sieci elektroenergetycznej. Brak napięcia w sieci energetycznej będzie
powodował wyłączenie instalacji.
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3.2 Opis przedmiotu zamówienia określa Kosztorys – załącznik Nr 10 do niniejszej SIWZ.
3.3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace, które nie zostały wyszczególnione w
kosztorysie, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca powinien
dokonać wizji lokalnej terenu robót, w celu zapoznania się z warunkami wykonania
zamówienia.
3.4. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie z należytą starannością, zaplanowanym
zakresem prac oraz sposobem realizacji.
3.5. Wykonawca zrealizuje prace objęte zamówieniem zgodnie z reżimem technologicznym,
europejskimi standardami, z normami uznanymi jako obowiązujące podczas montażu,
przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami bhp.
3.6. Tam, gdzie w SIWZ, a w szczególności w dokumentacji zostało wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, o których mowa w
art. 30 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z
wydanym pozwoleniem na prace remontowo-malarskie oraz zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych
dokumentach.
3.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.8. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
- kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
3.9. Zamawiający zaleca dokonanie wizji na placu budowy przed przystąpieniem do
przygotowania oferty w dniu 23 lub 26 września 2016 roku w godzinach 8.00-12.00.
3.10. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
a) w trakcie prowadzenia robót budowlanych, wykonawca powinien dbać o porządek na
terenie budowy oraz po ich zakończeniu uporządkować go i doprowadzić do stanu
pierwotnego.
UWAGA!
Kosztorys ofertowy będzie wykorzystany przez Zamawiającego wyłącznie w celu ustalenia czy
parametry techniczne i jakościowe materiałów i urządzeń oferowanych przez Wykonawcę do
realizacji przedmiotu zamówienia odpowiadają wymogom Zamawiającego.
Kosztorys ofertowy nie stanowi podstawy do rozliczania wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
a jedynie może stanowić podstawę do ustalenia wartości robót w harmonogramie rzeczowofinansowym.

4. TERMIN WY KONAN IA ZAMÓ WIENIA
4.1. Termin realizacji zamówienia – rozpoczęcie w terminie do 7 dni od dnia podpisania
umowy, zakończenie w terminie do dnia 15 listopada 2016 r.
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5. WARUN KI
UDZIAŁU
W
POSTĘPOW ANIU
ORAZ
B RAKU
PODSTAW
WYKLU CZENI A.
5.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 i 5 Pzp;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
ogłoszeniu i SIWZ.
5.2. Warunki udziału w postępowaniu:
5.2.1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej
- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
5.3.1. Zamawiający nie określa warunku w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1 lit.a)
SIWZ.
5.3.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej
lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1 lit.b) SIWZ, jeżeli wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
ubezpieczenia 150.000,00 PLN.
5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym
mowa w pkt 5.2.1. lit.c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał prace budowlane 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;
b) dysponuje osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi wraz z
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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 dysponowania tymi
osobami:
5.3.4. 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.
5.3.5. 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.
5.3.6. 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 Pzp.
5.3.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.3.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
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 pkt pkt 5.3.2. oraz 5.3.3. SIWZ.
5.3.9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a 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 może żądać 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, których wskazane
zdolności dotyczą.
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5.3.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art.22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.5 ppkt 1-3 SIWZ.
5.3.11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt
6.5., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
wykonawca polega na zasadach określonych w art.22a Pzp.
5.4. Zgodnie z art.24 ust.1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub
nie wykazał braku podstaw wykluczenia
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art.218-221, art.228-230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (Dz.U. poz.553 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz.U. 2016.176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2012.769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt
2 SIWZ;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
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5.4.

udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (Dz.U.2015.1212, 1844, 1855 oraz z 2016.437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2015.184,
1618, 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Na podstawie art. 24 ust.5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający
wyklucza również wykonawcę:
1) 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.2015.978,1259, 1513, 1830, 1844 oraz 2016.615) 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.2015.233, 978, 1166, 1259, 1844 i 2016.615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 14 Pzp, uprawnione
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art.17 ust.1
pkt 2-4 Pzp z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art.17 ust.2a Pzp
- chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
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5)

6)

7)

8)

6.

umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt 1-4
Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie
niższą niż 3000 złotych;
jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
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 wypadku, o którym mowa
w art.24 ust.1 pkt 15 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.

WYK AZ OŚW IAD CZEŃ LUB DOKUMENTÓ W POTW IERDZ AJĄCYCH SPEŁN IAN IE
WARUN KÓW UDZIAŁU W POSTĘPO WAN IU ORAZ BR AK PODSTAW
WYKLU CZENI A
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej określonego w pkt 5.3.2. SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy:
a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 150.000,00 złotych;
b) oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art.22 ust.1 Pzp.
6.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć
inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
6.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ Zamawiający żąda od wykonawcy:
a) wykazu 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
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

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 8 do SIWZ;
b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami
budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 9 do SIWZ
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na
PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 Pzp;
2) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 7 do SIWZ;
3) oświadczenie 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 – Załącznik nr 1 do SIWZ.
W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisują osoby inne niż ujawnione w
dokumentach, o których mowa w ust.6.5. ust.1, do oferty należy załączyć dokument lub
dokumenty, z których będzie wynikać zakres umocowania w formie oryginału,
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez
notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ:
1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt13, 14 i 21 oraz ust.5 pkt 5 i 6
Pzp;
2) ppkt 2-3 – 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;
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

7.

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.6. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w
pkt 6.7. ppkt 2 lit.a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
tym terminem
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 pkt. 6.6. SIWZ, 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.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Zgodnie z art.24 ust.8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24
ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznana krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym
lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie art.24 ust.8 Pzp.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art.22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.6.5. ppkt 1-3 SIWZ.
Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5.
ppkt 1-3 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
wykonawca polega na zasadach określonych w art.22a Pzp.

ZASADY SKŁ ADANI A OŚ WIAD CZEŃ I DOKU MENTÓW O RAZ WYBO RU OF ERTY.
7.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia
i dokumenty składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
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brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
7.3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonywane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
7.4. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 4 do SIWZ.
7.5. 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 którym mowa w pkt 7.4. SIWZ.
8.

INFORMA CJE O SPOSOBIE POROZUM I EWA NI A SI Ę ZAM AW IAJĄ CEGO Z
WYKON AW CAM I ORAZ PRZEKAZY WAN IA OŚWIADCZ EŃ I DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZ ANI E OSÓB UPRAWNION YCH DO POROZUMIEWAN IA SIĘ Z
WYKON AW CAM I.
8.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się
zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2012.1529,
2015.1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
8.2. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
8.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
a) Teresa Kulik – Kierownik sekcji ekonomicznej
e-mail: tkulik@pm.waw.pl, fax: 22-620-54-11
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1500.
8.4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem
telefonu.
8.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę, Zamawiający przekaże niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie
internetowej.
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9.

WYMAGA NIA DOTYCZ ĄCE WAD IUM.
8.1. Zamawiający nie wymaga wadium.

10. TERMIN ZW IĄZ ANIA Z OFERTĄ .
10.1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWY WAN IA OFERT.
11.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
11.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający
nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z
języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
11.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
11.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 2 SIWZ.
11.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
11.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się
pełnomocnictwo.
11.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
11.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez
wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach – przed jej złożeniem – poprawia się
przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności
błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
11.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się
przed upływem terminu otwarcia ofert.
11.11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
11.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
11.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub
inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:
Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie instalacji
fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w
Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie”. Oznaczenie sprawy:
SE.343.16.2016. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
11.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
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11.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej
kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na
„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku Wypoczynkowym
Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie”. Oznaczenie
sprawy: SE.343.16.2016. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy,
treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
11.16. W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca
umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać
oznaczenie:
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na
„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku Wypoczynkowym
Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie”. Oznaczenie
sprawy: SE.343.16.2016. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis
wykonawcy.
11.17. 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 być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku
wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą
„tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec
nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
11.18. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć wykonawcom i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.

12. MIEJSCE OR AZ T ERMIN SKŁ ADANIA I OT W ARCIA OFERT.
12.1. Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania ofert: siedziba Pałacu Młodzieży w Warszawie, Pl. Defilad 1,
00-901 Warszawa, sekretariat, pok.203, I piętro, w dni powszednie od godz. 8.33
do 19.00;
b) termin składania ofert: do dnia 6 października 2016 r. do godz. 12.00
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12.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert: siedziba Pałacu Młodzieży w Warszawie, Pl. Defilad 1,
00-901 Warszawa, pokój 204, I piętro;
b) termin otwarcia ofert: w dniu 6 października 2016 r. o godz. 12.15.
12.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez
Zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta
zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej
złożenia.
12.4. Jeżeli w ofercie, wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną
cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
12.5. Zgodnie z art. 86 ust.5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieszcza
na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
12.6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie
oraz zwraca ofertę.
13 . OPIS SPOSOBU OBLI CZAN IA CENY .
13.1. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
13.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie
PLN.
13.3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
13.4. Zgodnie z art. 91 ust.3a Pzp, 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 roboty budowlanej, której świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oaz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.
13.5. Cenę brutto należy podać w formie ryczałtu.
13.6. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i
prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi
stawianymi przez Zamawiającego. Musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia m.in. koszt wykonania robót, w tym urządzenia,
materiały, sprzęt, robocizna, a także narzuty i dodatki dla wykonawcy, koszt
transportu, montażu, dostaw i inne koszty wynikające z zawartej umowy oraz koszty
wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
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14 . OPIS KRYTER IÓW, KTÓRYMI Z AMAW IA JĄCY BĘDZ IE SI Ę KI ERO WAŁ PRZY
WYBORZ E OFERTY, W RAZ Z PODANIEM WAG T YCH KRYT ER IÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
14.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans
ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
14.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
14.3. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert.
- kryterium „Cena”:
a) znaczenie kryterium – 90 pkt;
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:
najniższa oferowana cena brutto
-------------------------------------------- x 100 pkt x 90%
Liczba punktów = cena brutto oferty badanej
- kryterium „okres udzielonej gwarancji i rękojmi”:
a) znaczenie kryterium – 10%;
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „okres udzielonej gwarancji i
rękojmi”
okres gwarancji i rękojmi badanej oferty
----------------------------------------------------- x 100 pkt x 10%
Liczba punktów = najdłuższy okres gwarancji i rękojmi
Uwaga:
1) minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny okres
gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy;
2) Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi
wynoszącego 60 miesięcy i więcej, Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt w
tym kryterium oceny ofert. Oznacza to, że do wzoru dotyczącego wyliczenia punktów w
tym kryterium oceny ofert zostanie wzięta pod uwagę cyfra „60”.
14.4. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
P – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach
K1 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena brutto oferty”
K2 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres udzielonej
gwarancji i rękojmi”
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14.5. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba
punktów wyznaczy najkorzystniejsza ofertę. Maksymalna liczba punktów, jaka może
osiągnąć oferta wynosi 100.

15. I N F O R M A C J A O F O R M A L N O Ś C I A C H , J A K I E P O W I N N Y Z O S T A Ć D O P E Ł N I O N E P O
WYBORZ E OFERT Y W CELU ZA WAR CIA UMOWY W SPRAW IE Z AMÓWIENIA
PUBLICZN EGO
15.1.
15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni
niezwłocznie po dokonaniu wyboru.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą
współpracę tych wykonawców w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do
reprezentacji wykonawcy.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przedłoży
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
1) polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że
wykonawca posiada ważne na czas realizacji umowy ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na
sumę 150.000,00 zł. wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia;
2) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik;
3) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana;
4) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami
budowlanymi przez osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców składających ofertę
wspólnie należy przedłożyć polisę ubezpieczeniową lub inny dokument
ubezpieczenia zawierający rozszerzenie obejmujących każdego z wykonawców.
W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, której dotyczy
zamówienie, Wykonawca, co najmniej na 14 dni przed końcem obowiązywania
ochrony ubezpieczeniowej zobowiązany będzie do przedłożenia polisy na kolejny
okres w zakresie takim samym jak dotychczasowa polisa.
Jeśli wykonawca nie przedstawi w/w dokumentów, określonych w Rozdziale XV
niniejszej SIWZ, Zamawiający uzna, że do niepodpisania umowy doszło z winy
wykonawcy.

16. P O U C Z E N I E
O
ŚROD KA CH
OCHRON Y
PRAWN EJ
PRZYSŁUGUJĄCY CH
WYKON AW CY W TO KU POSTĘPOW ANI A O UDZIEL EN IE ZAMÓW IEN IA .
16.1.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a)
określenia warunków udziału w postępowaniu;
b)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c)
odrzucenie oferty odwołującego;
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.
16.10.

16.11.

d)
opisu przedmiotu zamówienia;
e)
wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art.180 ust.5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg
terminu związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez krajową Izbę
odwoławczą orzeczenia.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie
3 dni od otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby
odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach
wolnych od pracy.
W sprawach nie uregulowanych w pkt 16 w zakresie wniesienia odwołania i skargi
mają zastosowanie przepisy art. 179-198g Pzp.
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17. W Z Ó R U M O W Y W S P R A W I E Z A M Ó W I E N I A P U B L I C Z N E G O
17.1.
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
18. I N F O R M A C J A O P R Z E W I D Y W A N Y C H Z A M Ó W I E N I A C H , O K T Ó R Y C H M O W A W
ART.67 UST.1 PKT 6 PZP
18.1.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

19. W Y K A Z Z A Ł Ą C Z N I K Ó W
1) Załącznik Nr 1 – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej;
2) Załącznik Nr 2 – formularz oferty,
3) Załącznik Nr 3 – Wzór umowy,
4) Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
5) Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania;
6) Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
7) Załącznik Nr 7 – Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu;
8) Załącznik Nr 8 – Wykaz zrealizowanych robót budowlanych;
9) Załącznik Nr 9 – Wykaz osób;
10) Załącznik Nr 10 – Kosztorys.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy

Wykonawca:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

I. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*
albo**
II. Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej*
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku
Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie”
Ja/My
niżej podpisani...................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

działając w imieniu Wykonawcy***:
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

(nazwa /firma i adres Wykonawcy)

L.p.

I. Składam/y listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
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......................................................................

Miejscowość, data

...................................................................................

podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

II. Informuję/my, że ww. Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

........................................................

Miejscowość, data

..........................................................................

podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

* - grupa kapitałowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
konsumentów (Dz.U.2015.184)
** - należy wypełnić jedną, właściwą część dokumentu

i

*** - w przypadku składania oferty wspólnej – niniejszy dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy

Wykonawca*:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

*w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika

Adres do korespondencji/dane Pełnomocnika**
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do kontaktów
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

dla Pałacu Młodzieży w Warszawie
Pl.Defilad 1
00-901 Warszawa

OFERTA
Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacją istotnych warunków
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie instalacji
fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w Pieczarkach
k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie”
oferujemy gotowość wykonania zamówienia publicznego w terminie ………………………………………….
za łączną kwotę ryczałtową brutto –
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kwota brutto (z podatkiem VAT) …………………………………………………………… zł.
słownie: …………………………………………………………………………………………………….
Cena podana powyżej zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający na rzecz Wykonawcy
w związku z realizacją zamówienia w przypadku wyboru niniejszej oferty.
1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) oraz, że zapoznaliśmy się z wyjaśnieniami i zmianami SIWZ
przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich
postanowieniami i zasadami postępowania.
2. Oferujemy okres gwarancji i rękojmi …………….. miesięcy.
3. Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia w terminie do 15.11.2016 r.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Wzorem umowy, który jest integralną częścią SIWZ
i akceptujemy go bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zwarcia umowy na określonych w nim przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie
przez niego wyznaczonym, jak również do posiadania wymaganego ubezpieczenia.
5. Cena podana w punkcie 1 niniejszej oferty stanowi podstawę do zawarcia umowy i nie będzie
podlegała żadnym negocjacjom na szkodę Zamawiającego.
6. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować będzie płatność za realizację
umowy:.............................................................................................................................................
7. Wyrażamy zgodę na termin płatności 21 dni od dostarczenia faktury.
8. Oświadczamy,
że
zamierzamy
powierzyć
podwykonawcom
(nazwa
firmy)
……………………………………………………………………………………………………………………………. do wykonania
następujące prace: ………………………………………………………………………………………………………………………
9. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.
10.Osoba upoważniona do reprezentowania firmy ………………………….………….……..…………………………..
Oferta została złożona na ………… kolejno ponumerowanych kartkach.

............................................ dnia..........................

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

(Podpis czytelny i pieczęć upoważnionego/nych Przedstawiciela/li)

*wypełnić odpowiedni
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Załącznik nr 3 do SIWZ
WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ……………………….. 2016 roku pomiędzy:
Miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 Nabywca/Podatnik
Pałacem Młodzieży w Warszawie, 00-901 Warszawa Pl. Defilad 1 (PKiN) - Płatnik/Odbiorca
reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
31 sierpnia 2011 r. nr GP-0052/4148/2011 przez:
Urszulę Wacowską – Dyrektora
zwanym dalej „Zamawiającym”,
(adres do korespondencji:
Pałac Młodzieży w Warszawie - Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa)
a
……………………………………………………………………………………………………………….……….………………………
z siedzibą w …………………………., kod pocztowy ..……..…….., przy ul. ……….……………………………….

wpisaną do ………………………………………………………………………………………………….. pod numerem
…………………………………………………….……………………………………………….………………………………..……..,
NIP …………………………………………………..…………… REGON ………………….………………..…………………….
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana przez:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.2013.907 ze zm.), Zamawiający zamawia a Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku
Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie
została zawarta umowa o następującej treści:
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§1
Przedmiot umowy oraz postanowienia ogólne
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku
w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w Pieczarkach, k/Giżycka woj. warmińskomazurskie, zwane dalej „przedmiotem Umowy” zgodnie ze złożoną ofertą i przedmiarem
robót. Praca zostanie wykonana w terminie do dnia 15 listopada 2016 r.
2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do
realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
przedmiot Umowy.
3. Wykonawca wykona przedmiot Umowy określony w ust. 1 zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, Polskimi
Normami i sztuką budowlaną, gwarantując wysoką jakość i terminowość realizacji.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganą starannością z dokumentacją i nie
zgłasza w tej sprawie żadnych uwag.
5. Zamawiający oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe niezbędne do
pokrycia kosztów inwestycji, w tym wynagrodzenia Wykonawcy.

§2
Termin wykonania
1.
2.

3.
4.

Termin wykonania przedmiotu Umowy - do 15 listopada 2016 r.
Termin wykonania określony w ust. 1 oznacza ostateczne zakończenie robót będących
przedmiotem Umowy wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentów odbiorowych
określonych w §9 Umowy.
Termin wskazany w ust.1 nie może ulec przesunięciu.
Ewentualne zmiany terminów następują wyłącznie w drodze pisemnego aneksu do
niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności.
§3
Sposób realizacji

1. Roboty budowlane składające się na przedmiot Umowy należy wykonywać z należytą
starannością, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi polskimi normami i przepisami
prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji robót.
2. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu Umowy będą
fabrycznie nowe i będą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych
do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U.2016.290) oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom
określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót i w przypadku wykonania
ich niezgodnie z ustawą Prawo budowlane lub uszkodzeniem obiektów sąsiadujących jest
zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia wszelkich powstałych
usterek na własny koszt.
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4. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi
przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub
odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy.
§4
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy należy w szczególności:
1. W zakresie dokumentów i organizacji robót:
a) zorganizowanie zaplecza budowy w remontowanych pomieszczeniach,
b) udział w naradach koordynacyjnych.
2. W zakresie realizacji robót budowlanych:
a) wykonanie kompleksowe robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego
dokumentację,
b) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania
robót podstawowych,
c) zapewnienie kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu, zaplecza
Wykonawcy i innych urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz zabezpieczenie
terenu prac,
d) ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie robót tj. zapewnienie warunków
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie wykonywanych prac oraz za metody
organizacyjno-techniczne stosowane przy wykonywaniu prac,
e) w przypadku ewentualnych zniszczeń lub uszkodzeń w toku realizacji – naprawienie
ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
f) usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów,
odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,
g) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a także ppoż. w trakcie wykonywania
robót,
h) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną.
i) ubezpieczenie przedmiotu Umowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej,
j) ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpożarowe,
k) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz
miejscu prac,
l) informowanie Zamawiającego o ewentualnych robotach dodatkowych lub
zamiennych, w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.
3. Po wykonaniu prac objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest
zgłosić instalację do dystrybutora tj. PGE oddział Białystok.

§5
Prawa i obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) udziału we wszystkich odbiorach technicznych,
b) uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac,
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c) uczestnictwa z głosem decydującym w koordynacjach podczas realizacji przedmiotu
umowy.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) zapewnienie nadzoru i koordynacji poprzez ustanowienie osoby odpowiedzialnej za
realizację inwestycji,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez inspektora budowlanego posiadającego
wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w nadzorowaniu
obiektów, działającego w ramach przepisów prawa budowlanego i postanowień
Umowy,
c) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją
zadań, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane,
d) udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy celem złożenia odpowiednich dokumentów
niezbędnych dla prowadzenia prac,
e) regulowanie płatności za prace związane z realizacją inwestycji, bezpośrednio na
rzecz Wykonawcy tych prac, na podstawie wystawionych przez niego faktur, po
uprzednim zatwierdzeniu ich przez Inspektora nadzoru w trybie określonym
w niniejszej Umowie.
3. Zamawiający wyznacza osoby, które ze strony Zamawiającego są uprawnione do
sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy oraz są
odpowiedzialne za realizację obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy:
1. mgr inż. Andrzej Turakiewicz – uprawnienia inspektora nadzoru elektrycznego nr
WAM/IE/2787/01,
2. mgr inż. Marek Jatkowski - pełnomocnik

§6
Nadzór inwestorski i kierownictwo budowy
1.
2.
3.

4.

Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:........................................................
W toku realizacji niniejszej Umowy możliwa jest zmiana Kierownika budowy na inną
osobę za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej oraz pod warunkiem
posiadania przez tę osobę co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji
zawodowych oraz co najmniej takiego samego doświadczenia. Zmiana Kierownika
Budowy może nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego.
Zmiana Kierownika Budowy oraz osób, o których mowa w §5 ust. 3 Umowy, nie stanowi
zmiany Umowy.
§7
Podwykonawcy

1.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcy/ów
………………………………………………….……… (zgodnie z ofertą Wykonawcy) w następującym
zakresie: ...............................................................................................................................
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2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Zlecenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcom nie zmienia
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. W toku
realizacji Umowy możliwa jest zmiana podwykonawców, wyłącznie za zgodą
Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W toku realizacji Umowy do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.
W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o roboty budowlane
Wykonawcy z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
Zamawiającemu wzoru umowy z podwykonawcą.
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu
Umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że
wyraził zgodę na zawarcie Umowy.
Do zawarcia przez podwykonawcę Umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis ust. 2 – 5 stosuje się odpowiednio.
Umowy, o których mowa w ust. 3-6 mają formę pisemną pod rygorem nieważności.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu,
jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym
podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub
odrębnymi przepisami.
§8
Wynagrodzenie

1.
2.

3.

4.

5.

Za wykonanie robót Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………………..
zł. brutto (słownie: …………………………………………………………………………………..………… brutto).
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje pełne wynagrodzenie Wykonawcy za
całkowite i kompletne wykonanie prac objętych niniejszą Umową z zachowaniem
zgodności z wszystkimi postanowieniami Umowy i obejmuje łączną cenę robót i innych
świadczeń, niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami
towarzyszącymi.
Wykonawca nie może żądać zapłaty lub zwrotu jakichkolwiek kwot, związanych z
realizacją Umowy, jeśli w Umowie nie ustalono, że określone koszty lub wydatki będą
poniesione, pokryte lub zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego.
Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy określone w ust.1 jest niezależnie od przyjętego
przy realizacji niniejszej Umowy systemu organizacji pracy, czasu pracy, pracy w dni
wolne i w nocy.
Wykonawca ma prawo wystawić jedną fakturę przejściową po wykonaniu, co najmniej
50% rzeczowego zakresu robót. Wartość faktury nie może przekroczyć 50% wartości
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. Podstawą do wystawienia faktury
przejściowej będzie protokół częściowego odbioru robót wykonanych, sporządzony
przez Kierownika budowy ze strony Wykonawcy i zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.
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6.

7.

8.

9.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne na podstawie faktury
przejściowej, zgodnie z ust. 5 i faktury końcowej, zgodnie z ust. 8. Faktury wystawiane
będą na podstawie protokołów odbioru robót.
Zamawiający przekaże wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Końcowe rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową po
zakończeniu robót, na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy
i przedstawieniu wszystkich dokumentów, o których mowa w §9 ust.3. Faktura końcowa
zostanie zapłacona przez Zamawiającego wyłącznie po przedstawieniu Zamawiającemu
dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami, wskazujących
na dokonanie przez Wykonawcę zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawców w przypadku powierzenia im części przedmiotu umowy. Zapis niniejszy
stosuje się odpowiednio w odniesieniu do dalszych podwykonawców.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej
z niniejszej Umowy na osobę trzecią.

§9
Odbiory
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze usterek.
W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele nadzoru inwestorskiego, Zamawiającego
i Wykonawcy, w szczególności: kierownik robót, inspektor nadzoru.
Przedmiot niniejszej Umowy zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie gotowym po
odbiorze końcowym. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu,
najpóźniej do dnia odbioru, o którym mowa w ust. 1, kompletnej dokumentacji
niezbędnej do odbioru końcowego w szczególności atesty, certyfikaty, dokumentów
dotyczących ostatecznego rozliczenia się z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o zakończeniu
robót, o kompletności i prawidłowości dokumentacji odbiorowej.
Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego do 7 dni licząc od dnia
powiadomienia przez Wykonawcę.
Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności ujawniono istnienie wad, aż do czasu ich usunięcia. Istnienie wady powinno
być stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na
wysokość związanych z tym kosztów.
Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu 5 dni
roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego
żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwy.
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9.

W pozostałym zakresie dotyczącym usunięcia wad i gwarancji należytego wykonania
Umowy, nieuregulowanym Umową, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.

§10
Gwarancje
1.

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że prace wykonane będą zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi normami.
Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały dostarczone przez niego będą nowe,
pełnej wartości handlowej i nadające się do użycia w celu im przeznaczonym.
2. Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres …
miesięcy na wszystkie wykonane prace i materiały, których bieg rozpocznie się od daty
podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich usterek
w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu z
zastrzeżeniem, że przystąpienie do ich usuwania musi nastąpić nie później niż 5 dni od
momentu zgłoszenia. Powiadomienie o usterkach może zostać przekazane faksem,
telefonicznie lub drogą elektroniczną.
4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek,
Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu
podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę.
5. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym podmiotem do wykonania zobowiązań z tytułu
gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonane przez podwykonawców.
6. Zamawiający z tytułu gwarancji jakości może żądać usunięcia wady jeżeli ujawniła się
ona w czasie trwania gwarancji.
7. Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać niezależnie od uprawnień przysługujących mu
na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, usunięcia wady przez Wykonawcę lub
może usunąć wady na koszt Wykonawcy.
8. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu Umowy.
9. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać
naprawienia szkody poniesionej z powodu istnienia wady, chyba że szkoda jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
10. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do
usunięcia wad, albo jeżeli nie usunął w terminie wszystkich wad, Zamawiający może
usunąć wady na koszt Wykonawcy.

§11
Ubezpieczenia
Wykonawca potwierdza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
związanym z prowadzoną działalnością na kwotę 150.000,00 PLN nr polisy
………………………………………………………………………………………………………………………………..….………….
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§12
Kary umowne
1.

2.

3.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1) 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia
lub zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy lub w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy z tym, że maksymalna kwota kary z tego tytułu
wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust.1
2) 40% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust.1, w przypadku odstąpienia od
Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca;
3) 40% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust.1, w przypadku odstąpienia od
Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy
szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar
umownych.
Zamawiający w razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy
zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji
zamówienia nie rezygnując z kar umownych i odszkodowania.

§13
Odstąpienie od umowy
1.

2.
3.
4.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek
roszczeń Wykonawcy, w szczególności:
1) 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);
2) gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy;
3) gdy nastąpi likwidacja firmy Wykonawcy;
4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
5) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia.
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej
i powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg
stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy.
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5.

Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni usunie z terenu budowy urządzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione na koszt Strony, która spowodowała
odstąpienie od Umowy.

6.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku
i ich rozliczenia, Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą
przekaże do wiadomości Wykonawcy robót i która jest wiążąca dla Stron.

§14
Zabezpieczenie należytego wykonania
Wykonawca nie wymaga Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§15
Sprawy formalno-prawne
1.

2.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust.1 podlega unieważnieniu.
§16
Ustalenia końcowe

1.

2.

3.
4.
5.

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych, aktów prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy
Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
postępowania cywilnego.
Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy Strony będą starały się
rozstrzygnąć polubownie w terminie 10 dni roboczych. W przypadku nie rozstrzygnięcia
sporu w tym terminie, Stronom przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę
sądową.
Sądem właściwym miejscowo będzie sąd siedziby Zamawiającego.
Oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi
integralną część Umowy.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpienia od Umowy powinna podać
także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
§17
Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w
szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
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2.

2.

informacji publicznej (Dz.U.2014.782.), która podlega udostępnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1,
zawartych w niniejszej Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie
obejmującym imię i nazwisko a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczejrównież w zakresie firmy.
Ze względu na tajemnice przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1 nie
będą podlegały informacje zawarte w niniejszej Umowie stanowiące informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające
wartość gospodarczą.
§ 18

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Wzór oświadczenia
dot. spełniania warunków w postępowaniu

Zamawiający:
………………………………………………………
………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

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 (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu
Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie, prowadzonego przez Pałac
Młodzieży w Warszawie oświadczam, co następuje:
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INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu.

………………….….…….……. (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 w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w
ogłoszeniu 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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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………….……. r.

…………………..……………………………
(podpis)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Wzór oświadczenia
dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Zamawiający:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

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 (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu
Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie (nazwa postępowania),
prowadzonego przez Pałac Młodzieży w Warszawie (oznaczenie zamawiającego),
oświadczam, co następuje:
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

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

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………….……………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..………………..…………………...........…………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………….……………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: Wykonanie

instalacji

fotowoltaicznej

na

budynku w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj.
warmińsko-mazurskie (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………..………………………………
(podpis)
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Zamawiający: Pałac Młodzieży w Warszawie
Przetarg nieograniczony na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku Wypoczynkowym
Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie”
Oznaczenie sprawy: SE.343.16.2016

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami: ………………………………………………………………………………..….…… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
……………………….……. (miejscowość), dnia …………………..………. r.

…………………………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………….……. (miejscowość), dnia …………………..………. r.

…………………………………………………………
(podpis)
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Zamawiający: Pałac Młodzieży w Warszawie
Przetarg nieograniczony na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku Wypoczynkowym
Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie”
Oznaczenie sprawy: SE.343.16.2016

Załącznik nr 6 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy

Wykonawca:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w
postępowaniu na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku
Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie”, tj.:
a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

............................................ dnia.............................

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

(Czytelny podpis i pieczęć upoważnionego/nych Przedstawiciela)i
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Zamawiający: Pałac Młodzieży w Warszawie
Przetarg nieograniczony na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku Wypoczynkowym
Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie”
Oznaczenie sprawy: SE.343.16.2016

Załącznik nr 7 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy

Wykonawca:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Oświadczam(my), że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku
Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie”
podmiotu, który reprezentuję(my) w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

(Czytelny podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela/i)
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Zamawiający: Pałac Młodzieży w Warszawie
Przetarg nieograniczony na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku Wypoczynkowym
Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie”
Oznaczenie sprawy: SE.343.16.2016

Załącznik nr 8 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy

Wykonawca:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie
instalacji fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w
Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie”
Niniejszym oświadczamy, że dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, które
nabyliśmy wykonując 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
Lp.

Rodzaj robót

Inwestor i
miejsce
wykonania robót

Okres
realizacji

Wartość robót
PLN brutto
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Zamawiający: Pałac Młodzieży w Warszawie
Przetarg nieograniczony na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku Wypoczynkowym
Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie”
Oznaczenie sprawy: SE.343.16.2016

Wykaz załączonych dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone:
1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

............................................. dnia............................

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

(Czytelny podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela/i)
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Zamawiający: Pałac Młodzieży w Warszawie
Przetarg nieograniczony na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku Wypoczynkowym
Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie”
Oznaczenie sprawy: SE.343.16.2016

Załącznik nr 9 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy

Wykonawca:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
WYKAZ OSÓB
dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie
instalacji fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w
Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie”
Oświadczamy, że osoby którymi dysponujemy lub będziemy dysponować i które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają niezbędne do wykonania zamówienia
kwalifikacje zawodowe.
Podstawa
Zakres
Imię i
Kwalifikacje
prawna do
Lp.
wykonywanych Wykształcenie
Doświadczenie Uprawnienia
Nazwisko
zawodowe
dysponowania
czynności
tymi osobami
1.

Wykaz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje:
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………….
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………….
............................................. dnia............................
………….…………………………………………………………………………………………..

(Czytelny podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela/i
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