SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu nr 3/P/2017 o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane dotyczące wymiany agregatu prądotwórczego
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa W Zielonej Górze
Spis treści:
I.

Nazwa i adres Zamawiającego.

II.

Tryb udzielenia zamówienia.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
IV. Termin wykonania zamówienia.
V.

Warunki udziału w postępowaniu.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
VI.a

Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych

w art. 22a PZP. oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
VI.b

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 PZP.)

VII. informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
VII.a Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
IX.

Termin związania ofertą.

X.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
XIII. Kryteria oceny ofert.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
XVIII. Dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
1. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP.
2.Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli
Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2.
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XIX. Pozostałe informacje.
1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający
przewiduje zawarcie umowy ramowej.
3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy –
PZP.
4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty
wariantowe.
5. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą.
6. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Załączniki:
załącznik nr 1

Istotne postanowienia umowy

załącznik nr 1.1

Protokół odbioru robót

załącznik nr 2

Formularz ofertowy

załączniki nr 3

Załączniki

dotyczące

postępowaniu,

spełniania

wykazania

braku

przez

Wykonawcę

podstaw

do

warunków

wykluczenia

udziału

w

Wykonawcy

z

postępowania:
załącznik nr 3.1

Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP. w odniesieniu do spełniania
warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 3.2

Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP. w odniesieniu do
przesłanek wykluczenia z postępowania

załącznik nr 3.3

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

załącznik nr 3.4

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art, 24 ust. 1 pkt 23 PZP
UWAGA - Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Oświadczenie należy
złożyć w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie informacji
podawanych podczas sesji otwarcia ofert,

załącznik nr 4

Dokumentacja projektowa i specyfikacja technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych

załącznik nr 4.1

Kosztorys Ofertowy

załącznik nr 4.2

Projekt Wykonawczy

załącznik nr 4.3

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 5

Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 6

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
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I. Nazwa i adres Zamawiającego
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze,
65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 21,
Regon: 000291931, Nip: 973-05-89-613,
tel. 068/329 83 60, 068 329 83 67, faks 068/329 83 99,
e-mail: przetargi@rckik.zgora.pl,
www.rckik.zgora.pl.
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień
Publicznych (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) – dalej PZP.
2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2015 r. poz. 2263 z późn zm.),
mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 5 225 000 euro – dla robót budowlanych.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) umieszczona jest na stronie internetowej
Zamawiającego www.rckik.zgora.pl od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych do
upływu terminu składania ofert.
4. Zamawiający informuje, że zgodnie z wymogami art. 36 ust. 1 pkt 16 PZP, postanowienia zawarte
w Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 1 do SIWZ) będą wprowadzone do treści umowy
zawieranej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego objętego postępowaniem.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące wymiany agregatu prądotwórczego
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.
2. Podstawowy zakres robót budowlanych obejmuje:
a. demontaż funkcjonującego obecnie agregatu prądotwórczego,
b. montaż nowego agregatu posiadającego system automatycznego włączania przy braku
dostawy prądu z sieci energetycznej i automatycznego wyłączania agregatu, gdy energia
elektryczna zostanie ponownie dostarczana,
c. demontaż i utylizacja obecnie funkcjonującej Rozdzielni Głównej,
d. budowę nowej Rozdzielni Głównej,
e. opróżnienie z paliwa (oleju napędowego) obecnie użytkowanego zbiornika, utylizacja paliwa,
f. modernizację istniejącego zbiornika paliwa wraz z wykonaniem automatycznego systemu
dostarczania paliwa do agregatu, (przy czym Zamawiający dopuszcza wymianę obecnie
użytkowanego stacjonarnego zbiornika paliwa na nowy o tej samej pojemności),
3

g. ponowne napełnienie zbiornika paliwem (olejem napędowym) w ilości 3 m ,
h. przeniesienie tablicy licznikowej w miejsce zgodne z zaleceniami operatora (dystrybutora
energii elektrycznej),
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i. wykonanie prac ogólnobudowlanych w pomieszczeniach przeznaczonym na agregat oraz
Rozdzielnię Główną,
j.

wykonanie wszystkich niezbędnych prób i testów zainstalowanych urządzeń,

k. przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
l. przeszkolenie wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń,
systemów stanowiących przedmiot umowy.
2.1 Okres gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne na wymieniony agregat prądotwórczy wraz
z pozostałą infrastrukturą elektryczną oraz roboty budowlane objęte przedmiotem umowy wynosi
60 miesięcy, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.
3. Podstawowe wymagania dotyczące agregatu prądotwórczego:
 agregat prądotwórczy o mocy, co najmniej 160 kVA,
 agregat bez obudowy zewnętrznej,
 urządzenie fabrycznie nowe, nie używane, data produkcji do 12 miesięcy licząc od dnia
złożenia oferty,
 elektroniczny regulator obrotów,
 deklaracja zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej – znak CE.
4. .Podstawowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.
4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych urządzeń, materiałów oraz wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami szczegółowej dokumentacji technicznej oraz poleceniami inspektora
nadzoru.
4.2 Wykonawca zobowiązuje się na okres prowadzonych robót budowlanych do zapewnienia
ciągłości zasilania urządzeń elektroenergetycznych użytkowanych przez Zamawiającego poprzez
zastosowanie rezerwowego agregatu prądotwórczego o mocy co najmniej 100 kVA.
4.3 Zamawiający wymaga, aby materiały użyte do wykonania zamówienia, przed ich wbudowaniem
zostały przedstawione Zamawiającemu lub Inspektorowi nadzoru do akceptacji, co do rodzaju
i typu materiału.
4.4 Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie wszelkie szkody powstałe w wyniku
prowadzonych prac.
4.5 Wykonawca codziennie po zakończeniu pracy ma obowiązek pozostawienia pomieszczeń
i terenu robót w stanie czystym i uporządkowanym, umożliwiającym nieprzerwany cykl pracy
właścicielowi obiektu.
4.6 Prace mogą być wykonywane przez całą dobę, również w dni wolne od pracy, zgodnie
z

harmonogramem

robót,

zmiany

w

zakresie

harmonogramu

robót

wymagają

zgody

Zamawiającego.
4.7 Całość zdemontowanych urządzeń, sprzętu należy przekazać na koszt Wykonawcy do
koncesjonowanego

skupu

złomu.

Wykonawca

przedstawi

Zamawiającemu

dokument

umożliwiający wystawienie faktury dla tego punktu. Fakturę wystawia Zamawiający i jemu
w całości należne jest wynagrodzenie z tytułu posiadanych odpadów.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, przy wykonywaniu wszystkich prac w obiekcie
Zamawiającego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.
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739) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
6. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć stały nadzór Kierownika Budowy nad pracownikami
wykonującymi roboty, jak i przebiegiem robót w miejscu ich realizacji.
6.1 Kierownik robót jest zobowiązany umieścić na budowie w widocznym miejscu, tablice
informacyjną oraz ogłoszenie, zwierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia.
7. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane na warunkach
określonych w umowie, której treść określono w Istotnych postanowieniach umowy stanowiącej
załącznik nr 1 do SIWZ.
8. Szczegółowy opis zamówienia określono w dokumentacji projektowej, która stanowi
załącznik nr 4 do SIWZ:
8.1

załącznik 4.1 – Kosztorys Ofertowy,

8.2

załącznik nr 4.2 – Projekt Wykonawczy,

8.3

załącznik nr 4.3 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – STOWIOR.

9. Informacje dotyczące dokumentacji projektowej i składanej oferty.
9.1 Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców zapoznał się z obiektem (dokonał wizji lokalnej)
przed złożeniem oferty. Termin dokonania wizji lokalnej zostanie ustalony po uzgodnieniu
telefonicznym z przedstawicielem Zamawiającego - specjalistą ds. technicznych i zamówień
publicznych Robertem Kuźnikiem tel. 68 329 83 67, e-mail: przetargi@rckik.zgora.pl.
9.2 Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowej analizy przedmiaru robót oraz załączonych do
SIWZ dokumentów i rzetelnej oceny wyników uzyskanych podczas wizji lokalnej celem
uwzględnienia wszystkich robót, które są do przewidzenia w ramach przedmiotu zamówienia na
etapie

przygotowania

oferty.

Zauważone

przez

Wykonawców

rozbieżności

pomiędzy

przedmiarem robót a zakresem prac, który został stwierdzony podczas wizji lokalnej Wykonawcy,
należy uwzględnić w składanej ofercie. Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do SIWZ ma
charakter jedynie informacyjny i pomocniczy
10. Jeśli w dokumentacji projektowe wskazany jest znak towarowy, patent lub pochodzenie dopuszcza
się

wyroby

równoważne

zgodne

z

danymi

technicznymi

i

parametrami

zawartymi

w dokumentacji.
11. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia (kod wg CPV):
 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze,
 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
 CPV 450000000 – Roboty budowlane.
IV. Termin wykonania zamówienia
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 12 tygodni (III kryterium oceny ofert) od daty
przystąpienia do realizacji na warunkach określonych w pkt. 2.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do realizacji przedmiotu zamówienia oraz przyjęcia
placu budowy w terminie od 9-08-2017–do 21-08-2017 roku.
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V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1.1

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

1.2

sytuacji ekonomicznej lub finansowej, co oznacza, że:
1.2.1 o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty będące ubezpieczone od
odpowiedzialności

cywilnej

w

zakresie

prowadzonej

działalności

związanej

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna wynoszącą, co najmniej 250 000,00 zł,
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
powyższy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
1.3

zdolności technicznej lub zawodowej, co oznacza, że:
1.3.1 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia: zobowiązany jest wykazać się
należytym wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 2
(słownie: dwoma) robotami budowlanymi (umowami) odpowiadających swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia i wartości, co najmniej 60 000,00 zł brutto każda (słownie
złotych: sześćdziesiąt tysięcy). Przez roboty budowlane odpowiadającą swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia należy rozumieć dostawę związaną z zakupem i montażem, co
najmniej jednego agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej, co najmniej 60 kVA,
dla każdej z dostaw.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
powyższy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Uwaga: Jeżeli przedmiot robót budowlanych będzie obejmował szerszy zakres,
Wykonawca winien podać w wykazie wykonanych robót stanowiącym załącznik nr 5 do
SIWZ, wartość brutto całej umowy i odrębnie wartość brutto dla każdej dostawy urządzeń
wchodzących w skład dostawy (np. jeżeli umowa zawierała dostawę agregatów i UPSów, Wykonawca winien podać w wykazie wartość brutto całej umowy i odrębnie wartość
brutto na dostawę agregatów).W przypadku umów nadal realizowanych Wykonawca
winien podać w wykazie wykonanych robót ich wartość tylko w zakresie już
zrealizowanym.
1.3.2 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował
następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
1.3.2.1. co najmniej jedną osobą posiadającą poniższe kwalifikacje:
a. ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie instalacji urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych na poziomie napięć co najmniej do 1kV wraz
z aparaturą kontrolno - pomiarową w tym zespołów prądotwórczych o mocy minimum
200kW,
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b. ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie instalacji urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych na poziomie napięć co najmniej do 1kV wraz z
aparaturą kontrolno - pomiarową w tym zespołów prądotwórczych o mocy minimum
200kW,
Wyjaśnienie: powyższe kwalifikacje mogą być spełnione łącznie przez jedną osobę lub
rozdzielnie przez dwie osoby.
1.3.2.2

co najmniej jedną osobą posiadającą aktualny dokument potwierdzający ukończone
szkolenie/kurs

w

zakresie

obsługi

oferowanego

agregatu

prądotwórczego

w przedziale mocy znamionowej, co najmniej 150 kVA,
1.3.2.3

co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej i należącą do właściwej izby samorządu zawodowego,

1.3.2.4

co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej

w

zakresie

sieci,

instalacji

i

urządzeń

elektrycznych

i elektroenergetycznych i należącą do właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Przesłanki wykluczenia z postępowania:
2.1

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 PZP. oraz
Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art. 24 ust. 5
pkt od 1 do 8 PZP. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 PZP.

2.2

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 doznaną
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. Regulacji, o której
mowa w zdaniu pierwszym 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.
2.3

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.

2.4

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

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1.1

nie podlega wykluczeniu,
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1.2

spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenia, o jakich mowa w poprzednim pkt Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie
pisemnej wraz z Ofertą. Treści oświadczeń została zamieszczone w załącznikach do SIWZ
(załącznik 3.1. i 3.2 do SIWZ).
Uwaga 1: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP.
Wraz ze złożeniem Oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Propozycja treści Oświadczenia została zamieszczona w załączniku nr 3.4 SIWZ. Uwaga:
Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania
Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku, do kogo miałby
składać przedmiotowe oświadczenie.
Uwaga 2: W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć do oferty
zobowiązania wymagane postanowieniami, które stanowi załącznik 3.3 do SIWZ.
3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio Oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa PZP., w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie
zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli wykaz, Oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
roboty były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
6. Po badaniu ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej weryfikacji
oświadczeń dotyczących spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca
na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 PZP. składa następujące Oświadczenia
lub dokumenty:
6.1 w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
6.1.1 dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (dział V pkt. 1.2.1).
6.1.2 wykaz

wykonanych,

a

w

przypadku

świadczeń

okresowych

lub

ciągłych

również

wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres

prowadzenia działalności jest krótszy

–

w

tym

okresie,

robót

budowlanych

odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
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załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
Dowodami, o których mowa w pkt 6.1.2 są:
a. Oświadczenia/referencje, (z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych robót budowlanych
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert),
b. Oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać Oświadczenia, o którym mowa w pkt.6.1.2 lit. a.
Wykonawca do wykazu dołączy kopie dowodów potwierdzających posiadane uprawnienia lub
certyfikaty.
Propozycje treści oświadczeń, o jakich mowa w 6.1 zostaną przekazane tylko Wykonawcy
wzywanemu do ich złożenia. Na etapie ofertowania nie należy składać przedmiotowych dokumentów.
6.2

w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

6.3

w celu potwierdzenia, że oferowany agregat prądotwórczy spełnia wymagania stawiane przez
Zamawiającego:

6.3.1 kartę katalogową / specyfikację techniczną potwierdzającą spełnienie wymagań określonych
w SIWZ (tj. wszystkie parametry techniczne przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia
oraz dokumentacja projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych)
6.3.2 deklarację zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej – znak CE.
7. Jeżeli wykaz, Oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego
roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 składa dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
10.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

11.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 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. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
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VI.a

Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach

określonych w art. 22a PZP. oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcom

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. 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.

Propozycja

treści

Oświadczenia została zamieszczona w załączniku nr 3.3 do SIWZ.
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 PZP.
Uwaga: Zgodnie ze treścią art. 22a ust. 4 PZP - w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub Oświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do
realizacji, których te zdolności są wymagane.
4. 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. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego
zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których
mowa w dziale V SIWZ.
6. 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:
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,
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d. czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących Oświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
7. 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 Oświadczeniach,
o którym mowa załącznikach nr 3.1 oraz 3.2 do SIWZ.
8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome,
podać firmy Podwykonawców.

VI.b Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23
PZP.)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 oraz ust. 5 PZP, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą
spełniać łącznie.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia, o którym
mowa w dziale VI pkt. 1 SIWZ 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.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa
w dziale VI pkt 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców.
5. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
VII Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo
pocztowe (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1113 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016r. 1030 ze zm.) z uwzględnieniem wymogów
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dotyczących formy, ustanowionych poniżej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem (nr faksu 68 329 83 99)
lub elektronicznie na adres mailowy: przetargi@rckik.zgora.pl.
2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się
postępowaniem jest: Robert Kuźnik, tel 68 329 83 67, e-mail: przetargi@rckik.zgora.pl.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W postępowaniu Oświadczenia, o których mowa w dziele VI pkt 1, składa się w formie pisemnej.
5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich
ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 2016 r, poz. 1126),
zwanym dalej "rozporządzeniem" składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach
lub sytuacji, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP. oraz przez
Podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż Oświadczenia, należy złożyć w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. Oświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem następuje w formie pisemnej.
9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VIIa Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia kierując wniosek na adres Zamawiającego: 65-046 Zielona Góra ul. Zyty
21 lub na adres poczty elektronicznej przetargi@rckik.zgora.pl.
2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
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4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub
zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści
informację na stronie internetowej.
8. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust.
4a PZP.
9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
VIII

Wymagania dotyczące wadium

1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
5 000,00 zł słownie zł: pięć tysięcy złotych.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 pieniądzu,
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz.
359 ze zm.).
3. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze nr: 65 1130 1222 0030 2051 5820
0004 BANK GPSPODARSTWA KRAJOWEGO O/ZIELONA GÓRA z dopiskiem "Wadium –„
przetarg nieograniczony 3/P/2017".
5. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium. Wykonawca, który nie wniósł
wadium w dopuszczalnej formie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
6. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin jego wniesienia zostanie przyjęty
termin uznania rachunku Zamawiającego.
8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium niezwłocznie, gdy zaistnieje jedna z następujących
okoliczności ( art. 46 PZP):
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 niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art.46
ust. 4a,
 zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej
umowy,
 na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust 1 PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
PZP., Oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP., co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
IX Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
z ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
na oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia –
zgodnie z art. 182 ust. 6.
X Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy (załącznik 2 do SIWZ)
5. Wraz z Formularzem ofertowym powinny być złożone:
5.1

Oświadczenia wymagane postanowieniami części VI pkt. 1 SIWZ (załączniki 3.1, 3.2 do SIWZ),
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5.2

Oświadczenie określone w dziale VIa pkt 2 (dotyczy Wykonawców, którzy polegają na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załącznik 3.3 do SIWZ),

5.3

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
Uwaga: Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać
w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017 r. poz. 570), a Wykonawca
wskazał to wraz ze złożeniem oferty,

5.4

Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form określonych w rozdziale VII
SIWZ,

5.5

Opracowanie/ harmonogram robót/ (II kryterium oceny ofert) prezentujące planowany sposób
organizacji

pracy

Wykonawcy

podczas

realizacji

zamówienia

objętego

niniejszym

postępowaniem. UWAGA: Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie są niezbędne na
etapie przyznawania punktacji w ramach stosowanych kryteriów oceny ofert. Nie złożenie
przedmiotowego dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2 PZP Dokument nie podlega procedurze uzupełnienia lub wyjaśnienia na podstawie art. 26
PZP.
6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym

dla

danej

formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy.
7. Oferta oraz pozostałe Oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu
kolumn i wierszy.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane. Brak
ponumerowania i parafowania nie skutkuje odrzuceniem oferty.
10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie
nie będzie uwzględnione.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 PZP., nie ujawnia się informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż
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zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.
12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003r, Nr 153 poz. 1503 ze zm.),
które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone
w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem:
"Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać", z zachowaniem kolejności
numerowania stron oferty.
13. Uwaga: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania
ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została
spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te
staną się jawne od momentu otwarcia ofert.
14. Ofertę wraz z Oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane następująco:
15. Oferta na: "roboty budowlane dotyczące wymiany agregatu prądotwórczego w Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze”. Nie otwierać przed dniem
30-05-2017 r. godz13:00.
16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty
lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być
doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania
ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".
XI Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę

należy

złożyć

w

siedzibie

Zamawiającego:

Regionalne

Centrum

Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra, (kancelaria).
2. Oferty można składać, jako przesyłki lub osobiście w siedzibie Zamawiającego jak wyżej,
w sekretariacie w godzinach od 8.00 do 14.00.
3. Termin składania ofert do dnia: 30-05-2017 do godz. 13:00.
4. Oferty wysłane, jako przesyłki muszą dotrzeć do Zamawiającego przed upływem tego terminu.
Oferta złożona w innym terminie lub miejscu niż wskazane przez Zamawiającego, nie będzie
badana (nie zostanie otwarta), zostanie potraktowana, jako niezłożona i zwrócona Wykonawcy po
upływie terminu do złożenia odwołania.
5. Miejsce i termin otwarcia ofert: publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji
Przetargowej

w

siedzibie

Zamawiającego

–

salka

konferencyjna

(pok.

10,

budynek

administracyjny) dnia 30-05-2017 roku, godz.13.15.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
7. Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z treścią art. 86 ust. 4 PZP.
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8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
XII Opis sposobu obliczenia ceny
1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów
w kryteriach oceny ofert.
2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz
ofertowy). W ofercie należy podać w szczególności:
2.1

łączną cenę ryczałtową za realizacją zamówienia,

2.2

pozostałe informacje/dokumenty stanowiące kryteria oceny ofert.

3. Skalkulowana przez Wykonawcę cena ma charakter ryczałtowy w odniesieniu do całości
przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie elementy, jakie są niezbędne do realizacji
umowy.
4. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost
z dokumentacji niniejszego zamówienia publicznego, jak również w niej nie ujęte, a które mogą
być skalkulowane przez profesjonalny podmiot ubiegający się o realizację przedmiotowego
zamówienia.
5. Cenę całkowitą należy podać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN).
7. 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. UWAGA: Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.
8. Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.
W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o innej treści, to winien
odpowiednio zmodyfikować treść formularza.
9. Uwaga: W celu właściwego oszacowania kosztów realizacji zamówienia wskazane jest, aby przed
złożeniem oferty Wykonawca osobiście dokonał wizji miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. W
celu

zapoznania

się

z

miejscem

realizacji

robót

należy

umówić

się

na

spotkanie

z pracownikiem Zamawiającego Robertem Kuźnikiem, tel. 68 329 83 37.
XIII

Kryteria oceny ofert

1. Oferty zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu o niniejszym
przetargu.
2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej zastosuje
poniższe kryteria:
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Nr kryterium

Rodzaj kryterium

Waga kryterium

I kryterium - [ PI]

Cena

60,00 pkt

II kryterium - [ PII ]

Harmonogram robót

16,00 pkt

III kryterium - [ PIII ]

Termin realizacji

12,00 pkt

IV kryterium - [ PV ]

Serwis

12,00 pkt
Razem

100,00 pkt

3. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:
3.1. I kryterium oceny ofert.
Kryterium „Cena”. Za to kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Punkty w tym kryterium
zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania
zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
najniższa cena oferty

PI =

x 60 pkt

cena oferty badanej

3.2. II kryterium oceny ofert.
Kryterium „Harmonogram robót”. Za to kryterium można uzyskać maksymalnie 16 punktów.
Zamawiający będzie oceniał:
1) czy Wykonawca właściwie zaplanował realizację robót i uwzględnił w nim wszystkie elementy
wskazane w dokumentacji projektowej i kolejność ich wykonania - maksymalnie 8,00 pkt.
2) czy Wykonawca uwzględnił wszystkie ryzyka jakie mogą mieć wpływ na terminowe wykonanie
zamówienia - maksymalnie 4,00 pkt.
3). ilość przerw w dostawie zasilania elektroenergetycznego obiektów Zamawiającego - maksymalnie
4,00 pkt.
3.3. III kryterium oceny ofert.
Kryterium „Termin realizacji”. Za to kryterium można uzyskać maksymalnie 12 punktów.
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanego przez Wykonawcę w ofercie
terminu

realizacji.

Maksymalny

termin

realizacji

przedmiotu

zamówienia

wymagany

przez

Zamawiającego wynosi 12 tygodni kalendarzowych (wyjaśnienie: 7 dni x 12 tygodni tj. 84 dni).
Minimalny oferowany przez Wykonawcę termin realizacji przedmiotu Zamówienia wynosi 8 tygodni
kalendarzowych (wyjaśnienie: 7 dni x 8 tygodni tj. 56 dni). Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania
terminu realizacji przedmiotu zamówienia krótszego niż 8 tygodni. Wykonawca podając w ofercie
termin realizacji krótszy niż 12 tygodni musi przewidywać realny termin do wykonania uwzględniający
dostępność producenta agregatu prądotwórczego oraz innych urządzeń/ instalacji niezbędnych do
realizacji przedmiotu umowy.
Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższym zestawieniem:
lp.

Termin realizacji przedmiotu umowy

Ilość punktów

1

12 tygodni

0,0 pkt

2

11 tygodni

3,0 pkt

3

10 tygodni

6,0 pkt
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4

9 tygodni

9,0 pkt

5

8 tygodni

12,0 pkt

3.4. IV kryterium oceny ofert.
Kryterium „Serwis”. Za to kryterium można uzyskać maksymalnie 12 punktów.
Zamawiający będzie oceniał w jakim czasie, w przypadku poważnej awarii agregatu prądotwórczego,
uniemożliwiającej jego uruchomienie i podłączenie do odbiorów, Wykonawca podłączy i uruchomi od
momentu zgłoszenia awarii przewoźny agregat prądotwórczy o mocy dysponowanej 100 kVA.
Wyjaśnienie: Wykonawca w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ określi czas
podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego, zgodnie z warunkami określonymi w § 5 ust. 5
Istotnych postanowień umowy. Należy podać wartość od 4 do 8 godzin.
Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższym zestawieniem:
lp.

czas podłączenia i uruchomienia od momentu zgłoszenia awarii

Ilość

przewoźnego agregatu prądotwórczego o mocy dysponowanej 100 kVA

punktów

(zgodnie z warunkami określonymi w § 5 ust. 5 Istotnych postanowień umowy)
1

do 4 godzin

12,0

2

do 5 godzin

9,0

3

do 6 godzin

6,0

4

do 7 godzin

3,0

5

do 8 godzin

0,00

4. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów
zgodnie z poniższymi zasadami:
Suma punktów ogółem Po= PI + PII + PIII + PIV
5. W przypadku ułamkowych wartości powyżej 2 miejsc po przecinku, w którymkolwiek z kryteriów
wymienionych w ust. 1, Zamawiający dokona zaokrąglenia liczby otrzymanych punktów do 2
miejsc po przecinku.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z niższą ceną.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP,
 odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ,
 została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w ogłoszeniu i SIWZ kryteria wyboru.
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XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. W przypadku wyboru oferty Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania (przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia
publicznego) dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w tym również
umowy spółki cywilnej.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostanie przesłane w sposób określony w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, albo 10 dni – jeżeli
zostało przesłane w inny sposób (z zastrzeżeniem postanowień art. 94 ust. 2).
3. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia:
3.1.

umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami
losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej:
a.

na czas realizacji prac/robót objętych niniejszą umową na kwotę, co najmniej 250
000,00 zł bez podlimitów na jedno zdarzenie,

b.

w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi -125 000,00 zł bez podlimitów na jedno
zdarzenie.

3.2

imiennego wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu Umowy na terenie
nieruchomości przy ul. Zyty 21 w Zielonej Górze, termin prowadzenia prac, zestawienie będzie
zawierać: imię i nazwisko pracownika, kwalifikacje, podstawy zakres prac. Zamawiający
upoważni ww. osoby do przebywanie na terenie jednostki Zamawiającego w miejscu realizacji
przedmiotu zamówienia,

3.3

listy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (wymaga się 4 osób) z podaniem: imienia i
nazwiska, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę wymiar etatu, stanowiska pracy oraz
zakresu czynności,

3.4

potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania ofertą,
w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem
kryteriów oceny ofert.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.
XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie
zamówienia publicznego
1. Zamawiający, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
kwotę 5 000,00 zł w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):
a. pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
b. poręczeniach bankowych,
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c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
d. gwarancjach bankowych,
e. gwarancjach ubezpieczeniowych,
f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016
poz. 359 ze zm.).
2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art.
148 ust.2 ustawy Pzp.
3. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem
na rachunek bankowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
nr: 65 1130 1222 0030 2051 5820 0004 BANK GPSPODARSTWA KRAJOWEGO O/ZIELONA
GÓRA z dopiskiem "Zabezpieczenie do umowy – przetarg nieograniczony 3/P/2017”
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formach określonych w ust. 1 pkt b-f (oryginał
dokumentu poręczenia lub gwarancji) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – budynek
administracyjny sekretariat pok. nr 15.
6. Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Pozostałe 30 % wniesionego zabezpieczenia pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.
7 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w ust. 1. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż
w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji
Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.
10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach
określonych we Wzorze Umowy.
11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w
pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
12. Wypłata, o której mowa w pkt. 6 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
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XVI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy
1.

Ogólne warunki umowy określające przedmiot i warunki zamówienia oraz realizacje wykonania
zamówienia stanowią Istotne postanowienia umowy, które zostały określone w załączniku nr 1 do
SIWZ.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 PZP zakazuje się zmian postanowień zawartej w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzą przesłanki
określone w powyższym artykule.
3. Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Zamawiający przewidział zmiany postanowień
zawartej umowy. Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Istotnych
postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 1 do SIWZ.

XVII

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących

Wykonawcy w

toku

postępowania o udzielenie zamówienia
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy

PZP czynności

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej przewidziano w dziale VI PZP, dla wartości zamówień mniejszych niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.
154 pkt 5 PZP.
XVIII Dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP.
a. Zamawiający wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.).
b. Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonaniu zamówienia
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę lub pracę tymczasową, co
najmniej cztery osoby (na pełnych etatach).
c. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać w okresie realizacji przedmiotu zamówienia,
w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez zatrudnioną osobę/osoby lub przez pracodawcę
przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca/Podwykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia
na to miejsce innej osoby/osób.
d. W przypadku niezatrudnienia na zasadach wskazanych powyżej osób, w sposób nieprzerwany,
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia
Zamawiającemu kary umownej na zasadach określonych w projekcie umowy.

POSTĘPOWANIE 3/P/2017
Strona 22 z 64

2. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,
jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2.
Zamawiający nie wskazuje kluczowych części zamówienia, które musi wykonać Wykonawca.
3. Wymagania dotyczące umowy na podwykonawstwo:
a. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu zamówienia zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,
w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
b. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty określone w pkt. a zgodnie z wymaganiami
określonymi w art. 143b PZP oraz Istotnych postanowieniach umowy.
c. Szczegółowe wymagania dotyczące podwykonawstwa określono w art. 143b, 143c, 143d PZP oraz
Istotnych postanowieniach umowy.
XIX Pozostałe informacje
1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Informacja

o

przewidywanych

zamówieniach

uzupełniających,

o

których

mowa

w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy – PZP.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 7 ustawy – PZP.
4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
5. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
6. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Z

zastrzeżeniem

art.

93

ust.

4

ustawy

–

PZP,

wszelkie

koszty

związane

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
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załącznik nr 1 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy
zawarta w dniu …………………….…… 2017 r. w Zielonej Górze, pomiędzy:
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21, 65-046
Zielona Góra, NIP 973-05-89-613, REGON 000291931, KRS nr 0000037792,, reprezentowanym
przez:
………………………………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej Zamawiającym,

a
……………………………………………………………………………………………………………………….
z

siedzibą

w

………………………………………………………………………………………………………………………
wpisanym do …………………………………, NIP: ……………………, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Zamawiający i Wykonawca w dalszej treści umowy łącznie zwani są Stronami, a oddzielnie Stroną.
Niniejsza Umowa zawarta została z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego przez
Zamawiającego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego nr 3/P/2017 na „roboty budowlane dotyczące wymiany agregatu prądotwórczego
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze”, na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z zm.),
zwanej dalej PZP.

§ 1.
Przedmiot umowy
3. Przedmiotem umowy są roboty budowlane dotyczące wymiany agregatu prądotwórczego
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.
4. Miejsce

wykonywanych

robót:

budynek

główny

Regionalnego

Centrum

Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze przy Zyty 21, dwa pomieszczenia w piwnicy budynku.
5. Szczegółowy zakres i wartość umowy określają:
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia obowiązująca w postępowaniu o zamówienie
publiczne nr 3/P/2017,
 Oferta Wykonawcy z dnia …………. roku złożona w postępowaniu o zamówienie publiczne nr
3/P/2017 stanowiąca integralną część tej umowy,
 Dokumentacja projektowa i specyfikacja technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
stanowiąca załącznik nr 3.1, 3.2, 3.3 do SIWZ.
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6. Podstawowy zakres robót budowlanych obejmuje:
m. demontaż funkcjonującego obecnie agregatu prądotwórczego,
n. montaż nowego agregatu posiadającego system automatycznego włączania przy braku
dostawy prądu z sieci energetycznej i automatycznego wyłączania agregatu, gdy energia
elektryczna zostanie ponownie dostarczana,
o. budowę nowej Rozdzielni Głównej,
p. demontaż i utylizacja obecnie funkcjonującej Rozdzielni Głównej,
q. opróżnienie z paliwa (oleju napędowego) obecnie użytkowanego zbiornika, utylizacja paliwa,
r. modernizację istniejącego zbiornika paliwa wraz z wykonaniem automatycznego systemu
dostarczania paliwa do agregatu, (przy czym Zamawiający dopuszcza wymianę obecnie
użytkowanego stacjonarnego zbiornika paliwa na nowy o tej samej pojemności),
3

s. ponowne napełnienie zbiornika paliwem (olejem napędowym) w ilości 3 m ,
t. przeniesienie tablicy licznikowej w miejsce zgodne z zaleceniami operatora,
u. wykonanie prac ogólnobudowlanych w pomieszczeniach przeznaczonym na agregat oraz
rozdzielnię główną,
v. wykonanie wszystkich niezbędnych prób i testów,
w. przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
x. przeszkolenie wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń,
systemów stanowiących przedmiot umowy.
2. Podstawowe wymagania dotyczące agregatu prądotwórczego:
 agregat prądotwórczy o mocy, co najmniej 160 kVA,
 agregat bez obudowy zewnętrznej,
 urządzenie fabrycznie nowe, nie używane, data produkcji do 12 miesięcy licząc od dnia
złożenia oferty,
 elektroniczny regulator obrotów,
 deklaracja zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej – znak CE.
3. Podstawowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.
3.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych urządzeń, materiałów oraz wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami szczegółowej dokumentacji technicznej oraz poleceniami inspektora
nadzoru.
3.2 Wykonawca zobowiązuje się na okres prowadzonych robót budowlanych do zapewnienia
ciągłości zasilania urządzeń elektroenergetycznych użytkowanych przez Zamawiającego poprzez
zastosowanie rezerwowego agregatu prądotwórczego o mocy co najmniej 100 kVA.
3.3 Zamawiający wymaga, aby materiały użyte do wykonania zamówienia, przed ich wbudowaniem
zostały przedstawione Zamawiającemu lub Inspektorowi nadzoru do akceptacji, co do rodzaju
i typu materiału.
3.4 Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie wszelkie szkody powstałe w wyniku
prowadzonych prac.
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3.5 Wykonawca codziennie po zakończeniu pracy ma obowiązek pozostawienia pomieszczeń
i terenu robót w stanie czystym i uporządkowanym, umożliwiającym nieprzerwany cykl pracy
właścicielowi obiektu.
3.6 Prace mogą być wykonywane przez całą dobę, również w dni wolne od pracy, zgodnie
z

harmonogramem

robót,

zmiany

w

zakresie

harmonogramu

robót

wymagają

zgody

Zamawiającego.
3.7 Całość zdemontowanych urządzeń, sprzętu należy przekazać na koszt Wykonawcy do
koncesjonowanego

skupu

złomu.

Wykonawca

przedstawi

Zamawiającemu

dokument

umożliwiający wystawienie faktury dla tego punktu. Fakturę wystawia Zamawiający i jemu
w całości należne jest wynagrodzenie z tytułu posiadanych odpadów.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, przy wykonywaniu wszystkich prac w obiekcie
Zamawiającego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.
739) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
5. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć stały nadzór Kierownika Budowy nad pracownikami
wykonującymi roboty, jak i przebiegiem robót w miejscu ich realizacji.
5.1 Kierownik robót jest zobowiązany umieścić na budowie w widocznym miejscu, tablice
informacyjną oraz ogłoszenie, zwierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia.
6. Jeśli w dokumentacji projektowe wskazany jest znak towarowy, patent lub pochodzenie dopuszcza
się

wyroby

równoważne

zgodne

z

danymi

technicznymi

i

parametrami

zawartymi

w dokumentacji.
§ 2.
Termin realizacji umowy
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całkowity zakres robót objętych niniejszą umową w terminie
...............................tygodni (III kryterium oceny ofert) od daty przystąpienia do ich wykonywania
zgodnie z ust. 2.
4. Strony tej umowy zobowiązują się do protokolarnego przekazania/przyjęcia placu budowy
w terminie od 9-08-2016 –do 18-08-2017 roku.
5. Wykonawca zobowiązuje się z dniem przyjęcia placu budowy do realizacji przedmiotu umowy.
Dokładny termin przyjęcia placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
6. Zamawiający w dniu przekazania placu budowy:
a) wskaże miejsce poboru wody, energii elektrycznej oraz miejsca odprowadzenia ścieków (koszt
korzystania z powyższych mediów w celu realizacji przedmioty umowy poniesie Zamawiający),
b) wskaże miejsce na składowanie materiałów i narzędzi,
c) wskaże miejsce składowania pojemników z nieczystościami i odpadami,
d) wskaże toaletę dla pracowników Wykonawcy.
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7. Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem
Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, potwierdzonego protokołem
odbioru końcowego.
8. Termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje również procedurę odbioru, o której mowa w § 7,
Wykonawca uwzględni między innymi czas na weryfikację wykonania przedmiotu umowy przez
Zamawiającego, czas potrzebny na uwzględnienie zastrzeżeń Zamawiającego (jeżeli wystąpią) i
ponowną weryfikację, po usunięciu zastrzeżeń.
§ 3.
Warunki realizacji umowy
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ryzykiem związanym z realizacją prac przedmiotu
umowy, który wykonywać będą jego pracownicy.
2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjnymi
Zamawiającego oraz, że posiadane informacje są wystarczające do realizacji przedmiotu umowy
i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że budynek, w którym będą wykonywane prace związane z
przedmiotem umowy, w czasie ich prowadzenia, będzie normalnie funkcjonował, w związku
z powyższym Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wykonywane prace nie zagrażały
bezpieczeństwu pracowników Zamawiającego, jak i osobom trzecim oraz aby obiekt, w którym
wykonywane będą prace nie został pozbawiony zasilania elektroenergetycznego z powodu
błędnych działań spowodowanych przez Wykonawcę.
Wyjaśnienie: Roboty budowlane będą prowadzone są w jednostce, która jest podmiotem
leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. poz.
1638 ze zm.) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Wobec powyższego istnieje konieczność zapewnienia ciągłości pracy Zamawiającego w tym
poboru krwi od dawców, przygotowania i obróbki jej składników oraz zapewnianie bezpieczeństwa
przechowywania krwi i jej składników w urządzeniach chłodniczych w tym komorach mroźniczych.
Wobec powyższego Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołożenia należytej staranności w celu
zapewniania ciągłości zasilania obiektów Zamawiającego.
3.1 O

każdym

wyłączeniu

zasilania

elektroenergetycznego,

Wykonawca

zobowiązany

jest

poinformować pisemnie Zamawiającego w terminie 24 godzin przed planowanym wyłączeniem.
Wyłączenia muszą odbywać się zgodnie z harmonogramem prac stanowiącym załącznik do
umowy.
3.2 Zamawiający dopuszcza do 4 przerw w zasilaniu obiektów w ciągu doby.
3.3 Wymagana odstęp czasowy pomiędzy przerwami zasilania wynosi, co najmniej 60 minut.
3.4 Maksymalny czas braku zasilania wynosi 10 minut, po tym czasie Wykonawca zobowiązany jest
uruchomić rezerwowy agregat prądotwórczy.
3.5 W przypadku konieczności dodatkowych włączeń zasilania w trakcie realizacji prac (nieobjętych
harmonogramem), Wykonawca musi je uzgodnić z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru.
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Udzielenie zgody przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru będzie uzależnione od konieczności
zapewnienia ciągłości pracy w jednostce.
4. Wykonawca zobowiązuje się działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
z zaleceniami przekazanymi przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru w zakresie bhp i p.poż.
5. Wykonawca zobowiązuje się respektować zakaz palenia w budynkach, czyli na terenie
wykonywania robót i zabezpieczyć warunki socjalne dla swoich pracowników, z wyłączeniem WC.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami
związanymi z przedmiotem umowy.
7. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wszystkich prac przez osoby
posiadające

odpowiednie

świadectwa

kwalifikacyjne

uprawniające

do

zajmowania

się

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie instalacji,
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na poziomie napięć, co najmniej do 1kV oraz
ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.
8. Wszystkie prace dotyczące przedmiotu umowy wykonywane będą przy pomocy materiałów lub
urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich prac dotyczących przedmiotu umowy
z materiałów spełniających wymagania określone w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa, w tym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.
290 ze zm.) tj. w szczególności posiadających aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności z
aprobatą techniczną lub odpowiednimi normami oraz wytycznymi producenta sprzętu i
oferowanych urządzeń.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zgromadzenia w ramach wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1
umowy, wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy.
11. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością.
12. Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonaniu przedmiotu
umowy, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał, na podstawie umowy o pracę lub pracę
tymczasową, co najmniej cztery osoby.
13. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 12 powinno trwać w okresie obowiązywania umowy.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez zatrudnianą osobę/osoby lub przez pracodawcę
przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca obowiązany będzie do
zatrudnienia na to miejsce innej osoby/osób.
13.1 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:
a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno

zawierać

w

szczególności:

dokładne

określenie

podmiotu

składającego

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
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wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b. poświadczoną

za

zgodność

z

oryginałem

odpowiednio

przez

Wykonawcę

lub

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. 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 przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c. 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;
d. 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 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
15. Imienny wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy oraz lista
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (wymaga się 4 osób) stanowi załącznik do umowy.
Zamawiający upoważni ww. osoby do przebywania na terenie jednostki Zamawiającego w miejscu
realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawcy przysługuje prawo zmiany osób realizujących
przedmiot zamówienia, pod warunkiem powiadomienia na piśmie Zamawiającego na 3 dni przed
dokonaniem zmiany i uzyskania jego zgody. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
16. Wykonawca zapewni bezpośredni nadzór podczas prowadzonych prac dla osób, o których mowa
w ust. 15 poprzez obecność kierownika budowy na terenie wykonywania robót, oraz udzieli
Zamawiającemu na jego wniosek, wszelkich wyjaśnień dotyczących postępu realizacji prac
objętych przedmiotem umowy.
17. Wykonawca zapewni, w ramach realizacji przedmiotu umowy, udział serwisu producenta lub
autoryzowanego serwisu producenta dla oferowanego agregatu prądotwórczego:
1) w

uruchomieniu

i

wykonaniu

testów

funkcjonalności

pod

względem

elektrycznym,

tj. wykonanie symulowanego zaniku napięcia podstawowego z prawidłowym przełączeniem
układu samoczynnego załączenia rezerwy na linie zasilania rezerwowego (zasilanie
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z agregatu prądotwórczego) oraz uzyska ich pisemne potwierdzenie poprawności technicznej
wykonania,
2) w wykonywaniu wszystkich innych czynności dotyczących montażu i instalacji agregatu.
18. Realizacja przedmiotu umowy ma następować zgodnie z jego szczegółowym opisem oraz
wytycznymi przekazywanymi przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru.
19. Wykonawca zobowiązuje się należycie zabezpieczyć miejsce wykonywania prac oraz zapewnić
odpowiednie warunki bezpieczeństwa.
20. Po zakończeniu czynności związanych z przedmiotem umowy, Wykonawca usunie wszelkie
materiały oraz pozostawi teren oraz pomieszczenia uprzątnięte i nadające się do użytkowania.
21. Wykonawca potwierdza posiadanie przez wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji
przedmiotu umowy, obowiązkowych szkoleń z dziedziny bhp oraz aktualnych badań lekarskich
bez przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy.
22. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy informacji wynikających z art. 207
Kodeksu pracy oraz przeszkolenia w zakresie ppoż.
23. Wykonawca

zobowiązany

jest

do

informowania

Zamawiającego

o

pracach

pożarowo

niebezpiecznych.
24. Wykonawca zapewnia, że teren prowadzenia prac będzie wydzielony i wyraźnie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych umieści znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz zastosuje inne
środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (np.: siatki, bariery itp.).
25. Wykonawca po dostawie, montażu i uruchomieniu agregatu prądotwórczego zapewni odpowiedni
instruktaż personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi.
26. W każdym przypadku wystąpienia usterki lub awarii podczas prowadzenia prac oraz po jej
usunięciu, Wykonawca udzieli odpowiednich informacji Zamawiającemu, tj. poda przyczynę
wystąpienia usterki lub awarii oraz sposób jej usunięcia.
27. W przypadku konieczności zajęcia stanowiska w kwestii, od której zależy wykonanie przedmiotu
umowy, Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia swojego stanowiska w ciągu 3 dni
roboczych od dnia otrzymania pisemnego lub przekazanego za pośrednictwem faksu wezwania
Wykonawcy.
§ 3.1
Przedstawiciel stron
1. Zamawiający oświadcza, że powołał następujących inspektorów nadzoru:
a) inspektor nadzoru robót budowlanych -. ……………..…………………………………………..
posiadający uprawnienia budowlane nr ………………….…… do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności ……………………………….. oraz będący członkiem Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
tel................, e-mail........................
b) inne jeśli dotyczy …………………………………………..
2. W sprawach związanych z realizacją tej umowy, z wyłączeniem zmian jej treść przedstawicielem
Zamawiającego jest: …………………..
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tel................, e-mail........................
3. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1 oraz ust. 2. O dokonaniu
zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), a także, że będą one wyposażone w kaski,
ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia.
5. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:
kierownik budowy - ………………………………………….posiadający uprawnienia budowlane nr
……………………...

do

kierowania

robotami

budowlanymi

w

specjalności

…………………………….……… oraz będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
inne wskazane przez wykonawcę osoby:…………………
6. Osoby wskazane w ust. od 1 do ust. 5 upoważnione są prowadzenia spraw związanych
z realizacją przedmiotu umowy oraz podpisywania protokołów odbioru.
7. Wykonawca

oświadcza,

że

dysponuje

osobami

zdolnymi

do

realizacji

zamówienia

w następującym zakresie:
a) osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie instalacji
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na poziomie napięć co najmniej do 1kV wraz
z aparaturą kontrolno - pomiarową w tym zespołów prądotwórczych o mocy minimum 200 kW,
(imię i nazwisko ...), (nr uprawnień: …), nr tel/faks …………………………………, e-mail: ......,
b) osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie instalacji urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych na poziomie napięć co najmniej do 1kV wraz z
aparaturą kontrolno - pomiarową w tym zespołów prądotwórczych o mocy minimum 200kW,
(imię i nazwisko ...), (nr uprawnień: …), nr tel/faks …………………………………, e-mail: ......,
c) osobą posiadającą aktualny dokument potwierdzający ukończone szkolenie/kurs w zakresie
obsługi oferowanego agregatu prądotwórczego w przedziale mocy znamionowej, co najmniej
200 kW,
(imię i nazwisko ...), (nr uprawnień: …), nr tel/faks …………………………………, e-mail: ......,
d) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
i należący do właściwej izby samorządu zawodowego,
imię i nazwisko ...), (nr uprawnień: …), nr tel/faks …………………………………, e-mail: ......,
e) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i należący do właściwej izby
samorządu zawodowego
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(imię i nazwisko ...), (nr uprawnień: …), nr tel/faks …………………………………, e-mail: ......,
8. Wykonawcy przysługuje prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 5 i 7, pod warunkiem
powiadomienia na piśmie Zamawiającego na 3 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskania jego
zgody. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobom trzecim odbioru przedmiotu umowy.

§ 3.2
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz
odpowiedzialności cywilnej:
 na czas realizacji prac/robót objętych niniejszą umową na kwotę, co najmniej 250 000,00 zł bez
podlimitów na jedno zdarzenie,
 w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi co najmniej 125 000,00 zł bez podlimitów na jedno
zdarzenie.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
 roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio
z wykonawstwem robót,
 odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące
pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także
ruchem pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.
3. Wykonawca przed dniem podpisania umowy przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy
ubezpieczenia, o których mowa w us.1 i ust. 2.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu wyrządzonych Zamawiającemu i osobom
trzecim szkód osobowych i rzeczowych powstałych w wyniku wadliwego wykonania robót.
5. Jeżeli okres ubezpieczenia OC wygasa w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu nową polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy
w terminie nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia.
6. W przypadku braku ubezpieczenia OC potwierdzonego polisą lub innym dokumentem
Zamawiający może wstrzymać wykonanie przedmiotu umowy do czasu przedstawienia polisy lub
innego dokumentu, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub
odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie,
stanowi rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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§ 3.3
1. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w

wysokości

5 000,00

(słownie

pięć

tysięcy

złotych)

w

formie

........................................................................................
2. Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Pozostałe 30 % wniesionego zabezpieczenia pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym.

Zamawiający

zwraca

zabezpieczenie

wniesione

w

pieniądzu

z

odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
6. Wypłata, o której mowa w ust. 5 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
§ 4.
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Ustala się całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy
w wysokości ...........zł brutto (słownie: …………………………………………………….), zgodnie ze
złożoną ofertą, płatne w terminach i na zasadach określonych w ust. 2 - 5.
2. Wartość podatku vat na fakturze zostanie określona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi jednorazowo, po protokolarnym odbiorze
bez zastrzeżeń, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1, jest stałe i niezmienne, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy
związane z realizacją przedmiotu umowy. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury
będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisany przez obie Strony bez
zastrzeżeń. Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi załącznik do umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury, dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w szczególności dokumenty
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przelewów bankowych dokonane przez Wykonawcę i kserokopie faktur wystawionych przez
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, wraz z oryginałem oświadczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu należności za roboty budowlane/dostawy/usługi
wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1, Strony ustalają do 21 dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez uzyskania pisemnej
zgody Zamawiającego.
§ 5.
Gwarancja
1. Ustala się okres gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne na wymieniony agregat prądotwórczy
wraz z pozostałą infrastrukturą elektryczną oraz roboty budowlane objęte przedmiotem umowy na
okres 60 miesięcy, liczony od dnia podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru
końcowego.
2. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.
3. Wykonawca zapewnia wykonanie usług gwarancyjnych w przypadku nie funkcjonowania,
nieprawidłowego funkcjonowania lub powstania okoliczności wskazujących na możliwość
nieprawidłowego funkcjonowania jakiegokolwiek elementu bądź urządzenia, z powodu błędnego
(wadliwego) jego działania lub nieprawidłowego wykonania przez Wykonawcę innych obowiązków
określonych w umowie, w miejscu wykonywania prac, przez cały okres gwarancji i rękojmi, na
podstawie zgłoszenia przez Zamawiającego powyższych nieprawidłowości (telefonicznie lub
pisemnie: faksem lub e-mailem).
4. W ramach gwarancji, 1 (jeden) raz w roku (w ciągu 12 miesięcy), wykonywane będą wszystkie
podstawowe czynności eksploatacyjno – konserwacyjne, obejmujące:
1) dokonanie oględzin zewnętrznych agregatów prądotwórczych,
2) dokonanie oględzin i sprawdzenie elementów mechanicznych agregatu prądotwórczego,
3) dokonanie oględzin instalacji siłowej i sterowniczej (szafa automatyki) wraz z kontrolą nastaw,
4) dokonanie oględzin okablowania zasilającego i sterowniczego,
5) sprawdzenie historii alarmów zapisanych w sterowniku,
6) dokonanie oględzin silnika,
7) sprawdzenie uszczelek i pozostałych połączeń hydraulicznych,
8) dokonanie oględzin układu zasilania paliwem, w tym układu tankowania,
9) kontrola ilości paliwa,
10) kontrola i uzupełnienie płynów technologicznych,
11) sprawdzenie układu wstępnego podgrzewania silnika,
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12) sprawdzenie akumulatorów z ewentualnym uzupełnieniem elektrolitu i ich układu ładowania,
13) sprawdzenie układu odprowadzenia spalin,
14) wymiana oleju oraz filtrów oleju i paliwa,
15) kontrola układu podgrzewania chłodziwa,
16) kontrola filtra powietrza i czyszczenie,
17) czyszczenie i regulacja,
18) sprawdzenie poziomu oleju i ewentualne uzupełnienie,
19) wymiana chłodziwa i filtrów chłodziwa,
20) próby funkcjonalne z kontrolą poprawności działania zespołu prądotwórczego na biegu jałowym
oraz pod obciążeniem (próbne uruchomienie agregatu w trybie testowym), tj. wykonanie testów
funkcjonalności

pod

względem

elektrycznym

-

wykonanie

symulowanego

zaniku

napięcia

podstawowego z prawidłowym przełączeniem układu samoczynnego załączenia rezerwy na linie
zasilania rezerwowego (zasilanie z agregatu prądotwórczego) - termin wykonania czynności
eksploatacyjno – konserwacyjnych oraz testów funkcjonalności pod względem elektrycznym zostanie
każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym,
21) test awaryjnego zatrzymania,
22) pomiary napięcia generowanego na wyjściu,
23) badanie paliwa (1 badanie paliwa na 12 miesięcy).
5. W okresie gwarancji, w przypadku poważnej awarii agregatu prądotwórczego, uniemożliwiającej
jego uruchomienie i podłączenie do odbiorów, Wykonawca podłączy ...................... (IV kryterium
oceny ofert) od momentu zgłoszenia awarii przewoźny agregat prądotwórczy o mocy
dysponowanej 100 kVA.
6. W okresie gwarancji, Wykonawca zapewnia gotowość serwisową przyjmowania zgłoszeń w trybie
HOT-LINE, w systemie 24h/7dni oraz zapewnia czas reakcji nie później niż 2 godziny od
momentu zgłoszenia awarii (usterki) przez Zamawiającego do momentu przyjazdu serwisu na
miejsce awarii.
7. Ewentualne uszkodzenia bądź awarie przedmiotu umowy, których źródło wykracza poza ramy
umowy, będą usuwane i naprawiane na podstawie odrębnej umowy, zgodnej z szacunkowym
kosztorysem zatwierdzonym wcześniej przez Zamawiającego.
8. Gwarancji

podlegają

wady

materiałowe

i

konstrukcyjne,

stwierdzone

w

wymienionym,

dostarczonym elemencie lub innym urządzeniu, a także nie spełnianie deklarowanych przez
producenta funkcji użytkowych.
9. Do dostarczonego i zamontowanego agregatu prądotwórczego oraz innych urządzeń objętych
przedmiotem umowy będą dołączone karty gwarancyjne zawierające w szczególności: typ i nr
seryjny, model, rok produkcji, termin gwarancji. Fakt awarii, naprawy i ewentualnej wymiany
urządzenia będzie odnotowywany każdorazowo w kartach gwarancyjnych urządzeń.
10. Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu umowy przez producenta agregatu prądotwórczego
lub autoryzowany przez tego producenta podmiot.
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11. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca oświadcza, że czas naprawy bądź usunięcia wady,
awarii, usterki jakiegokolwiek elementu lub innego urządzenia z powodu błędnego (wadliwego)
jego działania, rozpoczyna się od momentu przyjęcia zgłoszenia i nie przekroczy maksymalnie 24
godzin, w miejscu użytkowania wadliwego elementu lub innego urządzenia, z uwzględnieniem ust.
12 chyba, że zachodzą uzasadnione okoliczności wyznaczenia innego terminu.
12. Termin usunięcia wad, awarii lub usterek inny niż określony w ust. 11 będzie indywidualnie
uzgadniany i potwierdzany w formie pisemnej przez Zamawiającego.
13. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 11 lub terminu uzgodnionego
w sposób określony w ust. 12 Zamawiający zastrzega sobie prawo do usunięcia wad i usterek na
koszt Wykonawcy, niezależnie od prawa do naliczenia kar umownych. Poniesione koszty oraz
kary umowne mogą zostać potracone od kwoty należytego zabezpieczenia umowy a jeżeli kwota
zabezpieczenia jest zbyt mała, Zamawiający może żądać dopłaty od Wykonawcy, który
zobowiązuje się wnieść ją bez sprzeciwu.
14. Podczas usuwania wady, awarii, usterki wadliwego elementu lub innego urządzenia Wykonawca
zapewnia wymianę na nowe elementy (części) o parametrach równoważnych z elementami
(częściami) wymienianego elementu lub innego urządzenia. Wymiana na nowe elementy (części)
w agregacie prądotwórczym, dokonana będzie po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia serwisu
lub autoryzowanego serwisu producenta dostarczonego agregatu prądotwórczego, że została ona
wykonana poprawnie i wszystkie uszkodzone urządzenia agregatu prądotwórczego działają
poprawnie.
15. Przy dłuższym czasie usuwania awarii, wady, usterki (ponad 24 godziny), Wykonawca zobowiązuje
się do zastąpienia uszkodzonego elementu lub innego urządzenia jednostką zapasową,
odpowiadającą parametrom technicznym uszkodzonego elementu lub innego urządzenia, na czas
usunięcia awarii, wady, usterki, przy czym zastąpienie uszkodzonego elementu w agregacie
prądotwórczym jednostką zapasową dokonane będzie po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia
serwisu lub autoryzowanego serwisu producenta agregatu prądotwórczego, że zastąpienie
zostało wykonane poprawnie i wszystkie urządzenia (elementy) agregatu prądotwórczego działają
poprawnie.
16. Zamawiający zobowiązuje się do zgłoszenia Wykonawcy awarii, usterek, wad lub innych
nieprawidłowości w działaniu jakiegokolwiek elementu lub innego urządzenia objętego
przedmiotem umowy, zwanego dalej „zgłoszeniem", niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
17. W okresie trwania gwarancji, zgłoszenia awarii, wad, usterek elementu lub innego urządzenia
objętego przedmiotem umowy, przyjmowane będą przez Wykonawcę (w trybie HOT-LINE):
1) elektronicznie, całodobowo (7 dni w tygodniu), pod adresem: ...........................
2) faksem, całodobowo (7 dni w tygodniu), pod numerem: ...................................,
3) telefonicznie, całodobowo (7 dni w tygodniu), pod numerem: ................................
18. W przypadku:
1) niewykonania naprawy uszkodzonego elementu lub innego urządzenia objętego gwarancją,
zastąpionego elementem, innym urządzeniem lub jednostką zapasową, w terminie do 10 dni
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kalendarzowych od dnia zgłoszenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do
wymiany elementu lub innego urządzenia objętego gwarancją, w którym ujawniły się wady na nowy,
wolny od wad w terminie do 20 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego
żądania,
2) wystąpienia kolejnej awarii, wady lub usterki, po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych danego
uszkodzonego elementu lub innego urządzenia objętego gwarancją, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany elementu lub innego urządzenia objętego gwarancją,
w którym ujawniły się wady na nowy, wolny od wad w terminie do 20 dni kalendarzowych od dnia
zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania,
3) stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie dostarczonych elementów lub innych
urządzeń objętych przedmiotem umowy w okresie trwania gwarancji, z powodu błędnego (wadliwego)
ich działania, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego elementu lub innego urządzenia
objętego gwarancją na nowy, wolny od wad, w terminie do 20 dni kalendarzowych od dnia wykrycia
i stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie elementu lub innego urządzenia
objętego

przedmiotem

umowy,

tak

aby

cały

system

zasilania

(podstawowy,

rezerwowy

i gwarantowany) był w pełni sprawny.
19. Na dostarczony, wymieniony uszkodzony element lub inne urządzenie, na podstawie ust. 18, okres
60 - miesięcznej gwarancji i rękojmi obowiązuje od dnia dostarczenia i wymiany uszkodzonego
elementu lub innego urządzenia, natomiast gwarancja producenta na wymieniony na podstawie
ust. 18 element lub inne urządzenie obowiązuje do upływu terminu, określonego przez tego
producenta.
20. W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z dojazdem do miejsca wykonywania naprawy
gwarancyjnej pokrywa Wykonawca.
21. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem
o przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy.
22. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem
ekspertyzy ponosi Wykonawca.
23. Uprawnienia wynikające z gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
uprawnień z rękojmi za wady.
24. Warunki gwarancji opisane w kartach gwarancyjnych wymienionych elementów lub innych
urządzeń objętych gwarancją nie mogą być mniej korzystne niż warunki udzielonej gwarancji
w okresie jej trwania, wynikające z niniejszej umowy. W przypadku, gdy warunki gwarancji
opisane w kartach gwarancyjnych wymienionych elementów lub innych urządzeń objętych
przedmiotem umowy będą mniej korzystne od warunków udzielonej gwarancji w okresie jej
trwania, Strony związane są postanowieniami umowy.
25. Warunki gwarancji opisane w kartach gwarancyjnych wymienionych elementów lub innych
urządzeń objętych przedmiotem umowy, które nie są określone w niniejszej umowie, uzupełniają
się wzajemnie.
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26. Termin rozpoczęcia gwarancji, liczony będzie od dnia następującego po dniu, w którym obie Strony
podpisały bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.
§ 6.
Kary umowne, odszkodowania i odpowiedzialność Wykonawcy
1. Z tytułu zrealizowania przedmiotu umowy po upływie terminu określonego w § 2 ust.
1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Z tytułu nie przyjęcia placu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu

karę

umowną

w

wysokości

0,5%

wynagrodzenia

brutto,

o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Z tytułu nieterminowego wykonywania obowiązków określonych w § 5 ust. 4, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4
ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony po zakończeniu każdych 12 miesięcy gwarancji
od dnia jej rozpoczęcia. Jeśli zwłoka w wykonaniu obowiązków określonych w § 5 ust. 4
przekroczy 14 dni kalendarzowych Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z
Winy Wykonawcy.
4. Z tytułu nie zapewnienia gotowości serwisowej określonej w § 5 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1.
5. Z tytułu nie zapewnienia reakcji serwisowej określonej w § 5 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.
6. Z tytułu nie zapewnienia reakcji serwisowej określonej w § 5 ust. 5 umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki
7. Z tytułu nieterminowego usunięcia wad, awarii, usterek stwierdzonych w okresie gwarancji oraz
rękojmi za wady, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
8. Z tytułu naruszenia wymagań określonych w § 3 od ust. 3.1 do ust. 3.5, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1 za każde zdarzenie,
9. W przypadku zwłoki w przekazywaniu dokumentu ubezpieczenia OC, o którym mowa w § 3.2 ust.
1 oraz kopii umów i zgłoszenia (do wglądu), o których mowa w § 3.2 ust. 3, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
10. W przypadku niespełnienia zobowiązania, o którym mowa w § 3 ust. 12, w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości
obowiązującego, odpowiednio na dzień 1 stycznia 2017 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę,
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za każdą niezatrudnioną osobę, za okres danego miesiąca obowiązania umowy. Zamawiający
dopuszcza odstąpienie od naliczania powyższej kary, jeżeli brak zatrudnienia wynika z czynników
takich, jak: śmierć pracownika, rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika lub inne
nieprzewidziane okoliczności, nie leżące po stronie Wykonawcy. W wymienionych przypadkach
Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia nowego pracownika lub pracowników, zgodnie
z warunkami określonymi w § 3 ust. 12 w przeciągu 30 dni od zaistnienia ww. okoliczności.
11. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca w
terminie określonym w § 2 ust. 2 nie przystąpi do przyjęcia placu budowy.
12. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca w
terminie określonym w § 2 ust. 1 nie wykona bądź nienależycie wykona przedmiot umowy,
określony w § 1 ust. 1. Termin na realizację niniejszego uprawnienia wynosi 30 dni od dnia
wystąpienia okoliczności, uzasadniających odstąpienie.
13. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca:
1) zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 4 ust. 1,
2) sporządzi, w ciągu 3 dni roboczych od dnia odstąpienia, przy udziale Zamawiającego protokół
inwentaryzacji według stanu na dzień odstąpienia, który stanowić będzie podstawę
wzajemnych rozliczeń.
14. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należytego zabezpieczenia umowy lub
wartości przysługującego mu wynagrodzenia.
15. W przypadku nie dokonania potrącenia kary umownej w sposób określony w ust. 13, Zamawiający
wystawi notę księgową z terminem płatności 14 dni od dnia jej wystawienia.
16. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary
umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
17. 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 wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, ustalonego na podstawie protokołu
inwentaryzacji.
18. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.
§ 7.
Odbiór przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do oddania, a Zamawiający do odebrania przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego należytego wykonania.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej, związane z przedmiotem umowy
dokumenty powykonawcze: rysunki, opisy, kompletne protokoły z pomiarów wykonanej
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infrastruktury elektrycznej oraz wykonanych testów, oświadczenia, certyfikaty, deklaracje
zgodności/właściwości użytkowych, aprobaty techniczne, zwane dalej dokumentami.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, równocześnie z wersją papierową dokumentów, kopie
w zapisie cyfrowym (pliki w formacie *.pdf, teksty jako pliki w formacie *.doc lub *.pdf, rysunki
w formacie *.pdf i *.dwg).
4. Miejscem przekazania wszystkich dokumentów dotyczących przedmiotu umowy (rysunki,
protokoły badań, ewentualne pomiary, itp.) będzie siedziba Zamawiającego.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że dostarczony przedmiot umowy
jest zgodny z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz jest kompletny z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć. W oświadczeniu zawarta będzie klauzula, że zapis cyfrowy
przekazanych Zamawiającemu kopii dokumentów jest zgodny z dokumentami dostarczonymi
w formie woluminów. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowi integralną część
przekazywanych dokumentów przedmiotu umowy.
6. Zamawiający, w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów, określonych w ust. 2
i 5, oraz kopii w zapisie cyfrowym, zaakceptuje je lub zgłosi do nich zastrzeżenia, odnotowując to
w protokole odbioru końcowego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu ponownie dokumenty, celem ich sprawdzenia. W takiej sytuacji Zamawiający
dokona ponownej oceny i odbioru na zasadach opisanych w zdaniu pierwszym. Dzień roboczy jest
to dzień od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
7. Strony ustalają, że wyłącznie podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego będzie
równoznaczne z odebraniem przedmiotu umowy.
8. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po przekazaniu wszystkich dokumentów, przy udziale serwisu
producenta lub autoryzowanych serwisu producenta: agregatu prądotwórczego oraz po wykonaniu
poniższych testów, polegających na:
1) uruchomieniu i wykonaniu wszystkich testów funkcjonalności pod względem elektrycznym,
tj. wykonaniu symulowanego zaniku napięcia podstawowego z prawidłowym przełączeniem
układu samoczynnego załączenia rezerwy na linie zasilania rezerwowego (zasilanie z
agregatu prądotwórczego) - wynik testu powinien trwać minimum 25 minut oraz uzyska ich
pisemne potwierdzenie poprawności technicznej wykonania,
9. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia serwisu producenta lub
autoryzowanego serwisu producenta agregatu prądotwórczego, że instalacja została wykonana
poprawnie i wszystkie urządzenia i systemy: w tym agregat prądotwórczy działają prawidłowo oraz
są ze sobą kompatybilne.
10. Z odbioru przedmiotu umowy sporządza się protokół odbioru końcowego, uwzględniający:
1) pisemne potwierdzenie serwisu producenta lub autoryzowanego serwisu producenta,
wykonanych testów, określonych w ust. 8 oraz że urządzenie\a pracują prawidłowo,
2) przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu dokumentów, w tym karty
gwarancyjne,
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3) dokonanie

przeszkolenia

personelu

Zamawiającego

w

zakresie

obsługi

agregatu

prądotwórczego,
4) stwierdzenie poprawności: wykonania, montażu i działania przedmiotu umowy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i instrukcją montażu producenta. Odbioru dokonują Strony, przy
udziale serwisu producenta lub autoryzowanego serwisu producenta dostarczonego
i uruchomionego agregatu prądotwórczego.
§8
Podwykonawcy
1. W przypadku realizacji umowy z udziałem Podwykonawców:
1) Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawców,
2) Wykonawca, zlecając część lub całość prac związanych z realizacją przedmiotu umowy
Podwykonawcom, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z Kodeksu
cywilnego w zakresie prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania lub zaniechania Podwykonawców jak za działania
własne, w szczególności Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców, pod względem
wymaganych kwalifikacji oraz za jakość i terminowość prac przez nich wykonywanych.
§ 8.1
Realizacje części zamówienia przez Podwykonawcę
1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 z
udziałem Podwykonawcy (-ów) (nazwa Podwykonawcy, zakres robót).
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
za działania lub zaniechania którego (-ych) ponosi pełną odpowiedzialność.
2. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia
umowy o Podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część
zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą),
a

także

między

Podwykonawcą

a

dalszym

Podwykonawcą

lub

między

dalszymi

Podwykonawcami. Postanowienia dotyczące ww. umów określono w § 8.2.
3. Umowy o Podwykonawstwo stanowią załączniki do umowy.
§ 8.2
Umowa o Podwykonawstwo
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia
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Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej
z projektem umowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
przy czym Wykonawca zobowiązuje się uregulować należności Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przed wystawienie faktury Zamawiającemu.
3. Strony umowy wskazują termin 7 dni na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu
umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej
zmian.
3.1 Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 3, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu
umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
5. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 3, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa
w ust. 3.1.
6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o Podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 3, uważa się za
akceptację umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi
o wartości mniejszej niż 50.000 zł. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umów o Podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
10. Przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o Podwykonawstwo.
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§ 8.3
Zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł
przedłożoną Zamawiającemu umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający ustala
termin zgłaszania uwag 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie

dokonać

bezpośredniej

zapłaty

wynagrodzenia

Podwykonawcy

lub

dalszemu

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
8. Przepisy § 8 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny.
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§ 8.4
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,
b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 4 ust. 1,
c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,
d) braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,3 % kwoty
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,
§ 8.5
Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów
1. Zgodnie ze złożoną ofertą, Podwykonawcą, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w

postępowaniu,

o

których

mowa

w

art.

25a

ust.

1

ustawy,

jest

………………………………………………………….
2. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia warunki udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. (Zapisy ust. 1 i 2 mają zastosowanie w przypadku wskazania w ofercie Podwykonawcy, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy).

3. 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.
§ 9.
Zmiany umowy
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy:
1.1 w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy
skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób
reprezentujących Wykonawcę,
1.2 zmiany wynikające z powstania niezgodności pomiędzy zapisami umowy, a treścią oferty, tzn.
oczywiste omyłki pisarskie,
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1.3 W zakresie zmiany terminów wynikających z umowy, pod warunkiem, że:
a) zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot zamówienia
określony w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, których wykonanie
w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe, zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji
zrealizowanie przedmiotu zamówienia,
b) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność wprowadzenia innych rozwiązań, niż
zakładano w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert,
c) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te
przepisy narzucają,
d) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe, zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji
zrealizowanie przedmiotu zamówienia,
e) organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie,
f) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji
danych, zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,
g) wystąpiły nieprzewidziane kolizje z urządzeniami znajdującymi się w obszarze prowadzonej
inwestycji,
h) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów
przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
i) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością (powódź, trzęsienie
ziemi, pożar, itp.), w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub
grążącego,
j) powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
k) zaszła okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, będąca następstwem działania organów
administracji w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez
organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
1.4

w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do
przewidzianych w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem,
że zmiany te nie pogorszą właściwości przedmiotu zamówienia i będą korzystne dla
Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności:
a) powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia,
b) wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów,
c) powodujących obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację i konserwację wykonanego
przedmiotu zamówienia,

1.5

w zakresie zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 8 ust. 1 lub wprowadzenia innych
Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań
określonych w § 8 dotyczących umowy o Podwykonawstwo,
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1.7

w zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjale opierał się Wykonawca składający ofertę.
Zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie,
co podmiot wskazany w ofercie.

2. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za
zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy w formie aneksu do umowy.
§ 10.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w związku
z realizacją umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
2. Pisma przesłane na adresy Stron, określone w komparycji umowy, uważa się za skutecznie
doręczone, chyba że Strony poinformują się pismem poleconym o zmianie adresu.
3. Integralną cześć umowy stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, kopia oferty
Wykonawcy, kopia certyfikatu (lub innego dokumentu) wydanego przez serwis producenta lub
autoryzowany serwis producenta dla dostarczanego agregatu prądotwórczego, kopia polisy
ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu) potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej i wzór protokołu odbioru końcowego.
4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy:

WYKONAWCA

-

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

kopia oferty wykonawcy
-

imienny wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji
przedmiot / lista pracowników zatrudnionych o umowę p
prace/ uprawnienia budowlane

Załącznik nr 3

-

kopia certyfikatu (lub innego dokumentu) wydanego przez
serwis producenta lub autoryzowany serwis producenta dla
dostarczanych agregatów prądotwórczych

Załącznik nr 4

-

kopia polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu)
potwierdzającej

posiadanie

ubezpieczenia

od

odpowiedzialności cywilnej,
Załącznik nr 5

-

wzór protokołu odbioru końcowego.
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Załącznik nr 5 do umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

Miejsce dokonania odbioru
Data dokonania odbioru

Przedstawiciel strony Wykonawcy
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Przedstawiciel strony Zamawiającego

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Krwiolecznictwa w Zielonej Górze,
65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 21

Przedmiotem odbioru w ramach umowy ............................/2017 z dnia ............ 2017r. na „„roboty
budowlane

dotyczące

wymiany

agregatu

prądotwórczego

w

Regionalnym

Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze jest:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Potwierdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z Siwz oraz parametrami/funkcjonalnością
zaoferowanymi w ofercie:
- zastrzeżenia
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Końcowy wynik odbioru:
ny*
- zastrzeżenia
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

.......................................................................
podpis przedstawiciela Zamawiającego

.......................................................................
podpis przedstawiciela Wykonawcy
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załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………….

………………………………….

pieczątka firmowa

miejscowość / data

FORMULARZ OFERTOWY

I. DANE WYKONAWCY
1. Pełna nazwa
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.Adres (siedziba) [kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo]
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Adres do korespondencji [wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby]
……………………………………………………………………………………………………………
…………..............................................................................................................................
4. Regon ……………………………………………………..
5. NIP ……………………………………………………..
6. Dane do kontaktu: telefon [z numerem kierunkowym] ………………………………………………..
7. Dane do kontaktu: faks ……………………………………………………..
8. Dane do kontaktu: e-mail ……………………………………………………..
Wykonawca należy do: małych i średnich przedsiębiorstw:- tak/nie*

*niepotrzebne skreślić

9.Imię i nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy w przypadku wyboru oferty*
…………………………………………………………………………………………………………………….
*(jeśli jest wymagane należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo)

10. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcą [telefon, e-mail - jeśli jest inny niż
w pkt. 6,7,8).] ............…………………………………………………………………………………….
II. PRZEDMIOT OFERTY
dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra
nr postępowania 3/P/2017 na
roboty budowlane dotyczące wymiany agregatu prądotwórczego
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
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III. Dane dotyczące oferty
Przystępując do prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Zielonej Górze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/P/2017 na „roboty
budowlane dotyczące wymiany agregatu prądotwórczego”, oferuję wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na
łączną cenę ryczałtową brutto:
1

Cena brutto za realizację całości zamówienia /PLN/

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

Suma całkowita wynagrodzenia brutto słownie:
:………………………………………………………….........................................................................
1

Wyjaśnienie: wartość wynagrodzenia brutto stanowi I kryterium oceny ofert - cena, maksymalna ilość punktów do

uzyskania 60 pkt.

Dane dotyczące oferowanego agregatu prądotwórczego:
Dane oferowanego agregatu prądotwórczego

Producent

Rok
miesiąc produkcji

/nazwa handlowa /model/moc kVA/

IV Pozostałe kryteria oceny ofert
2

1. II kryterium ofert - harmonogram robót budowlanych /maksymalna ilość punktów do uzyskania 16
pkt/
2

Wykonawca dołącza do oferty harmonogram robót budowlanych

2. III kryterium – termin realizacji /maksymalna ilość punktów do uzyskania 12 pkt/
Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu
zamówienia w terminie do:

3

.............................................................. tygodni

3

należy podać jedną z poniższych dopuszczalnych wartości:
lp.

Termin realizacji przedmiotu umowy

Ilość punktów do uzyskania

1

12 tygodni

0,0

2

11 tygodni

3,0

3

10 tygodni

6,0

4

9 tygodni

9,0

5

8 tygodni

12,0
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Wyjaśnienie: Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi 12
tygodni kalendarzowych (7 dni x 12 tygodni tj. 84 dni). Minimalny oferowany przez Wykonawcę termin realizacji
przedmiotu Zamówienia wynosi 8 tygodni kalendarzowych (wyjaśnienie: 7 dni x 8 tygodni tj. 56 dni). Zamawiający
nie dopuszcza zaoferowania terminu realizacji przedmiotu zamówienia krótszego niż 8 tygodni. Wykonawca
podając w ofercie termin realizacji krótszy niż 12 tygodni musi przewidywać realny termin do wykonania
uwzględniający dostępność producenta agregatu prądotwórczego oraz innych urządzeń/ instalacji niezbędnych
do realizacji przedmiotu umowy.

3. IV kryterium – serwis /maksymalna ilość punktów do uzyskania 12 pkt/
W okresie gwarancji, w przypadku poważnej awarii
agregatu

prądotwórczego,

uniemożliwiającej

jego

uruchomienie i podłączenie do odbiorów, Wykonawca

od momentu zgłoszenia awarii
przewoźny agregat

.............
4

prądotwórczy o mocy

godzin

podłączy w ciągu

dysponowanej 100 kVA

4

należy podać wartość do 4, 5, 6, 7 lub 8 godzin.

Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższym zestawieniem:
lp.

czas podłączenia i uruchomienia od momentu zgłoszenia awarii przewoźnego agregatu

Ilość

prądotwórczego o mocy dysponowanej 100 kVA

punktów

(zgodnie z warunkami określonymi w § 5 ust. 5 Istotnych postanowień umowy)
1

do 4 godzin

12,0

2

do 5 godzin

9,0

3

do 6 godzin

6,0

4

do 7 godzin

3,0

5

do 8 godzin

0,00

V Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom
*

1. Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcom: tak/nie (*niepotrzebne skreślić)
2. W przypadku, jeśli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy/ą należy
podać następujące dane (zgodnie z art. 36b PZP): części zamówienia, którą Wykonawca zamierza
powierzyć Podwykonawcy/om oraz nazwa Podwykonawcy/ów:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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VI Oświadczenia Wykonawcy
Oświadczam, że:
a zapoznałem się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (w tym
dokumentacją projektową i specyfikacja technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych)
oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,
b oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ,
c oferowane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją
przedmiotu zamówienia,
d wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonaniu zamówienia będę zatrudniał na podstawie
umowy o pracę lub pracę tymczasową, co najmniej cztery osoby (na pełnych etatach),
e uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
wszystkie złożone dokumenty i Oświadczenia są zgodne z aktualnym stanem prawnym

f

i faktycznym,
g bez zastrzeżeń akceptuje warunki realizacji zamówienia opisane w Istotnych postanowieniach
umowy stanowiących załącznik do SIWZ i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do
zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,
h pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).
VI WYKAZ DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH DO OFERTY
Wyszczególnienie

LP.

1

Strona /y
oferty

1

2

3

4

5

Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP. w odniesieniu do spełniania warunków
udziału w postępowaniu – załącznik nr 3.1
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP. w odniesieniu do przesłanek
wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3.2
Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 3.3
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy)
Dokument/y, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez notariusza) (jeśli dotyczy)

6

Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form określonych w rozdziale VII SIWZ,

7

Opracowanie/ harmonogram robót

8

Inne:

………………………………………..
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
……………………..dnia………………….2017 r.
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Uwaga: oświadczenie składa każdy Wykonawca wraz z ofertą

załącznik nr 3.1

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 na roboty budowlane dotyczące wymiany
agregatu prądotwórczego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP
w zakresie: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów; sytuacji ekonomicznej lub finansowej; zdolności technicznej lub zawodowej.

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

................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:
*wypełnić, jeśli dotyczy, w przypadku wypełnienia należy również dołączyć do oferty załącznik nr 3.3 do SIWZ

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1b ustawy PZP w zakresie: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; sytuacji ekonomicznej lub finansowej; zdolności
technicznej lub zawodowej, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów w następującym zakresie:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu

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

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

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu

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 i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu
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Uwaga: oświadczenie składa każdy Wykonawca wraz z ofertą

załącznik nr 3.2

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 na roboty budowlane dotyczące
wymiany agregatu prądotwórczego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Zielonej Górze oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP.
Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust 5 pkt 1- 7 ustawy PZP

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

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

*wypełnić, jeśli dotyczy

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

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

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:
*wypełnić, jeśli dotyczy

Oświadczam*, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
.tj. ......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
....................... (miejscowość), dnia .................... r.

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

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:
*wypełnić, jeśli dotyczy

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
.tj. ......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą
wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.
....................... (miejscowość), dnia .................... r.

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

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu

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 i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu
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Uwaga: jeśli dotyczy załącznik 3.3 składa Wykonawca wraz z ofertą

Załącznik 3.3 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia na roboty budowlane dotyczące
wymiany agregatu prądotwórczego w Regionalnym Centrum
Pieczęć Wykonawcy

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

1

W imieniu:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

1

Zamiast niniejszego Załącznika można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: • zobowiązanie podmiotu, o którym
mowa w art. 22a ust. 2 p.z.p., • dokumenty określające:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
4) czy podmiot , na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub usługi , których wskazane
zdolności dotyczą

POSTĘPOWANIE 3/P/2017
Strona 56 z 64

"________________________________________________________________________________"
Równocześnie oświadczam:
1)

2

udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie : ____________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2)

sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: ________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3)

zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4)

będę realizował nw roboty budowlane , których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące
się do warunków udziału, na których polega Wykonawca : __________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

___________________________ dnia ______________________ 2016 r.

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

..........................................................................
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji
Podmiotu)

2

Należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby.
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Załącznik 3.4. do SIWZ
Uwaga: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia
przekazania lub zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP.
Pieczęć Wykonawcy

1.

Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. 2017 poz. 229)

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
2.
3.
.....

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

.........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

2.

Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów.

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

.........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

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

.........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

POSTĘPOWANIE 3/P/2017
Strona 58 z 64

Załącznik nr 5 do SIWZ
…………………………………………………
(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Przystępując do prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/P/2017 na „roboty
budowlane dotyczące wymiany agregatu prądotwórczego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze”, potwierdzając spełnianie warunku,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, którego opis sposobu oceny spełniania został wskazany w Dziale V pkt. 1.3.1 SIWZ, oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonaliśmy (lub wykonujemy) następujące dostawy (umowy) odpowiadające swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia:

Lp.

Przedmiot umowy

Czas realizacji umowy
początek

koniec

/dd.mm.rr/

/dd.mm.rr/

Nazwa i adres Zamawiającego

Wartość umowy
brutto

Zakres przedmiotu zamówienia

1,2,

Zakup z montażem co najmniej jednego
agregatu prądotwórczego o mocy
3

znamionowej ……………….... kVA .
Zakup z montażem co najmniej jednego
agregatu prądotwórczego o mocy
znamionowej ……………….... kVA

3

1

W przypadku umów nadal realizowanych Wykonawca winien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym.
Jeżeli przedmiot robót budowlanych obejmował szerszy zakres, Wykonawca winien podać w wykazie wykonanych robót, wartość brutto całej umowy i odrębnie wartość brutto dla każdej
dostawy urządzeń wchodzących w skład dostawy (np. jeżeli umowa zawierała dostawę agregatów, Wykonawca winien podać w wykazie wartość brutto całej umowy i odrębnie wartość
brutto na dostawę agregatów).
3
należy podać moc znamionową agregatów prądotwórczych, będących przedmiotem danej umowy
2
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Uwaga:
Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko roboty budowlane/dostawy agregatów prądotwórczych, poparte załączonymi dowodami potwierdzającymi należyte
wykonanie zamówienia.
Załączniki do wykazu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu

.................dnia ......................roku
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Załącznik nr 6 do SIWZ

…………………………………………………
(pieczęć Wykonawcy)
W Y K A Z O S Ó B,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Przystępując do prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Zielonej Górze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/P/2017 na „roboty
budowlane

dotyczące

wymiany

agregatu

prądotwórczego

w

Regionalnym

Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze”, potwierdzając spełnianie warunku,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, którego opis sposobu oceny spełniania został
wskazany w Dziale V pkt. 1.3.2 SIWZ oświadczam, że dysponuję lub będę dysponował następującymi
osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia:
1. co najmniej osobą posiadająca poniższe kwalifikacje:
Wyjaśnienie: poniższe kwalifikacje (pkt a, b) mogą być spełnione łącznie przez jedną osobę lub
rozdzielnie przez dwie osoby.
a. świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
na stanowisku eksploatacji w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na
poziomie napięć co najmniej do 1kV wraz z aparaturą kontrolno - pomiarową w tym zespołów
prądotwórczych o mocy minimum 200kW:
1.

Imię i nazwisko
Pełniona funkcja w wykonywanym zamówieniu:

2.

uczestnictwo w wykonywaniu (w realizacji)
zamówienia

3.

Kwalifikacje zawodowe
Ww. osoba posiada ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się

4.

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie instalacji urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych na poziomie napięć co najmniej do 1kV wraz z aparaturą
kontrolno - pomiarową w tym zespołów prądotwórczych o mocy minimum 200kW
TAK* / NIE*
/jeżeli tak należy podać numer uprawnień i termin ważności/

5.

nr uprawnień

6.

data ważności
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7.

Informacja o podstawie do dysponowania ww. osobą (umowa o pracę, umowa zlecenia, inne)

b ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji

i

sieci

na

stanowisku

dozoru

w

zakresie

instalacji

urządzeń

elektrycznych

i elektroenergetycznych na poziomie napięć co najmniej do 1kV wraz z aparaturą kontrolno pomiarową w tym zespołów prądotwórczych o mocy minimum 200kW:
1.

Imię i nazwisko
Pełniona funkcja w wykonywanym zamówieniu:

2.

uczestnictwo w wykonywaniu (w realizacji)
zamówienia

3.

Kwalifikacje zawodowe
Ww. osoba posiada ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się

4.

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie instalacji urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych na poziomie napięć co najmniej do 1kV wraz z aparaturą
kontrolno - pomiarową w tym zespołów prądotwórczych o mocy minimum 200kW
TAK* / NIE*
/jeżeli tak należy podać numer uprawnień i termin ważności/

5.

nr uprawnień

6.

data ważności

7.

Informacja o podstawie do dysponowania ww. osobą (umowa o pracę, umowa zlecenia, inne)

2 jedną osobą posiadającą aktualny dokument potwierdzający ukończone szkolenie/kurs w zakresie
obsługi oferowanego agregatu prądotwórczego w przedziale mocy znamionowej, co najmniej 200
kVA:
1.

Imię i nazwisko
Pełniona funkcja w wykonywanym zamówieniu:

2.

uczestnictwo w wykonywaniu (w realizacji)
zamówienia

3.

4.

Kwalifikacje zawodowe
Ww. osoba posiada aktualny dokument, potwierdzający odbyte szkolenie u producenta lub w
autoryzowanym serwisie producenta dla oferowanego agregatu prądotwórczego,
TAK* / NIE*
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/jeżeli tak należy podać nazwę dokumentu oraz przez kogo został wystawiony//
5.

nazwa

6.

wystawiony przez

7.

Informacja o podstawie do dysponowania ww. osobą (umowa o pracę, umowa zlecenia, inne)

3 jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i
należącą do właściwej izby samorządu zawodowego:
1.

Imię i nazwisko
Pełniona funkcja w wykonywanym zamówieniu:

2.

uczestnictwo w wykonywaniu (w realizacji)
zamówienia

3.

4.

Kwalifikacje zawodowe
Ww. osoba posiada ważny dokument, potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych o
specjalności konstrukcyjno - budowlanej i należącą do właściwej izby samorządu zawodowe
TAK* / NIE*
/jeżeli tak należy podać nazwę dokumentu oraz przez kogo został wystawiony//

5.

nr uprawnień

6.

data ważności

7.

Informacja o podstawie do dysponowania ww. osobą (umowa o pracę, umowa zlecenia, inne)

4 jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i należącą do właściwej izby samorządu
zawodowego:
1.

Imię i nazwisko
Pełniona funkcja w wykonywanym zamówieniu:

2.

uczestnictwo w wykonywaniu (w realizacji)
zamówienia

3.

Kwalifikacje zawodowe
Ww. osoba posiada ważny dokument, potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych w

4.

specjalności

instalacyjnej

w

zakresie

sieci,

instalacji

i

urządzeń

elektrycznych

i

elektroenergetycznych i należącą do właściwej izby samorządu zawodowego
TAK* / NIE*
/jeżeli tak należy podać nazwę dokumentu oraz przez kogo został wystawiony//
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5.

nr uprawnień

6.

data ważności

7.

Informacja o podstawie do dysponowania ww. osobą (umowa o pracę, umowa zlecenia, inne)

Nadzór nad prowadzonymi robotami będzie sprawował kierownik budowy:
Doświadczenie
Lp.

Imię i nazwisko

Posiadane kwalifikacje / uprawnienia

zawodowe
(ogółem lat)

1

Uwaga:
Wykonawca do wykazu dołączy kopie dowodów potwierdzających posiadane uprawnienia lub
certyfikaty.
Załączniki do wykazu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

..........................................................
(miejscowość i data)

..............................................................................
podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do
reprezentacji Podmiotu)
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