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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
Prezydent Miasta Zielona Góra zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
klasycznego

o

wartości

mniejszej

niż

5.350.000

euro

w

trybie

podstawowym

pn.

„Zagospodarowanie terenu przy ul. Stożne (dz.nr 20/5 obręb 0056)” (postępowanie znak DOZP.271.26.2021) na warunkach określonych w poniższej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
tel. (+48) 68 45 64 100, faks: (+48) 68 45 64 455
adres skrzynki ePUAP: /umzg/SkrytkaESP
adres strony internetowej: http://www.zielona-gora.pl/
NIP: 973-100-74-58
REGON: 970770178
godziny pracy Zamawiającego:
w poniedziałek od 730 do 1600
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
w piątek od 730 do 1500

2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

Tryb postępowania i informacje ogólne:
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone jest w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).
Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa pzp”, należy
przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w punkcie 2.1.
Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ.
Ilekroć w niniejszej SWZ użyte jest pojęcie „ustawa Prawo budowlane”, należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).
Ilekroć w niniejszej SWZ użyte jest pojęcie „RODO”, należy przez to rozumieć rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy pzp postępowanie prowadzi się pisemnie (przez pisemność
należy rozumieć sposób wyrażania informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków
pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej), w języku polskim.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy pzp do czynności podejmowanych przez Zamawiającego oraz
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do umów w sprawach zamówień
publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2020
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r. poz. 1740 z późn. zm.), zwanej dalej „kodeksem cywilnym”, jeżeli przepisy ustawy pzp nie
stanowią inaczej.
2.7. Obliczanie terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1)
termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia - zgodnie z art. 111 § 1 kodeksu
cywilnego;
2)
jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy
obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło - zgodnie z art. 111 § 2 kodeksu
cywilnego;
3)
termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą
lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie
było - w ostatnim dniu tego miesiąca – zgodnie z art. 112 kodeksu cywilnego;
4)
jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od
pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani
sobotą - zgodnie z art. 115 kodeksu cywilnego;
5)
termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze - zgodnie z art. 8 ust.
4 ustawy pzp;
6)
dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota - zgodnie z art.
8 ust. 5 ustawy pzp;
7)
termin oznaczony w godzinach rozpoczyna się z początkiem pierwszej godziny i kończy się z
upływem ostatniej godziny – zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy pzp;
8)
jeżeli początkiem terminu oznaczonego w godzinach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się
przy obliczaniu terminu godziny, w której to zdarzenie nastąpiło - zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy
pzp;
2.8. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem:
https://bip.zielonagora.pl/ (zakładka „zamówienia publiczne“).
2.9. Dane niniejszego postępowania:
1)
nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: DO-ZP.271.26.2021;
2)
nr BZP (nr ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych): 2021/BZP
00038513/01;
3)
ID postępowania (nr wygenerowany przez miniPortal): 2aae5de9-b481-470a-afab90b2cf0b4652;
4)
adres internetowy prowadzonego postępowania na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2aae5de9-b481-470a-afab-90b2cf0b4652
2.10. Postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 276 ust. 1 ustawy pzp zostało wszczęte
przez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2.11. Postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 254 ustawy pzp kończy się: zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania.
2.12. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2453) średni kurs złotego w stosunku do EURO
stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693 zł.
3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

Przedmiot zamówienia.
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zagospodarowanie terenu przy ul. Stożne
(dz.nr 20/5 obręb 0056).
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjno- sportowego:
- budowa boiska do gry w kosza (z jednym koszem);
- siłownia plenerowa czterostanowiskowa;
- elementy placu zabaw , linarium, karuzela tarczowa, huśtawka wahadłowa, ławki;
- nawierzchnie sypkie o charakterze mineralnym, piasek o grubości nawierzchni 300mm +
100mm na przemieszczanie należy wysypać na geowłókninę filtracyjno-separacyjnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.4 do SWZ oraz
w dokumentach, o których mowa w pkt 3.4. SWZ.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót zawartymi w załączniku nr I.6 do SWZ.
Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na
okres min. 36 miesięcy i rękojmi równy okresowi gwarancji.
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3.15.
a)

Uwaga: Dodatkowa gwarancja dla robót (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie
z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SWZ.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
zadań.
W przypadku realizacji zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań.
Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SWZ wraz z załącznikami wskazania nazw
zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach
opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i
jakościowych. Użyte w SWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie
materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie
miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt
wskazany w SWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia,
w żadnym stopniu nie może obniżać standardu i nie może zmienić zasad oraz rozwiązań
technicznych przyjętych w niniejszej SWZ, w szczególności w dokumentacji projektowej, a tym
samym pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych
lub wynikających ze SWZ.
Zawarte w niniejszej SWZ wraz z załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są
danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych
funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania
określone w niniejszym zamówieniu.
Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został
zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby
nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym
staraniem.
Zgodnie z art. 95 ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności związane z
realizacją zamówienia, polegające na wykonaniu: robót budowlanych związanych z budową
nawierzchni utwardzonych oraz ukształtowania terenu, 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 2020 r. poz. 1320), o ile czynności te nie będą wykonywane przez te
osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wyłoniony Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę
zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia w szczególności: imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres
obowiązków pracownika. Informacje na temat uprawnień kontrolnych oraz sankcji z tytułu
niespełnienia ww. wymagań określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr I.5 do SWZ .
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy
kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 11 ust.
7 wzoru umowy.
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy
harmonogram rzeczowo – finansowy.
Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych (główny kod).

4.

Termin wykonania zamówienia: 120 dni od dnia przekazania terenu budowy.

5.

Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia - o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy:
Spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności
Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, dotyczące:

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

3.10.
3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

5.1.

5.1.1. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) umożliwiającej realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości tj. do realizacji zamówienia publicznego skierowana zostanie
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przez Wykonawcę osoba posiadająca niezbędne do wykonania zamówienia uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności:
1) konstrukcyjno-budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba).
Uwaga:
▪
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220);
▪
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
Zamawiający uzna za spełniony niniejszy warunek gdy współpartner, który posiada
wymaganą zdolność zawodową, wykona co najmniej zakres przedmiotu zamówienia
określony w pkt 5.1.1. SWZ.
5.2.
1)
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

h)

2)

3)

4)
5)

Niewykluczeni na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy pzp, z zachowaniem przepisów art. 110 ust.
2 ustawy pzp, w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z uwagi na nw. okoliczności:
Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na
celu popełnienie tego przestępstwa,
powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub
przestępstwo skarbowe,
o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego
Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.2.1) SWZ;
Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności;
Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub
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6)

5.3.

5.4.

6.

6.1.
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

6.2.
6.3.

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty
lub wnioski niezależnie od siebie;
Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy pzp, doszło do
zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Oferta Wykonawcy, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SWZ lub
nie wykaże braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. SWZ zostanie odrzucona
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia
zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte
w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt 6.1.2) i 6.1.5), 6.1.7), 6.1.8) SWZ.
Zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy pzp Wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe):
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę:
wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr I.1 do SWZ;
wypełnione i podpisane oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu wg załącznika Nr I.2 do SWZ, z zachowaniem pkt
6.4 SWZ;
odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Uwaga: Wykonawca
nie jest zobowiązany do złożenie ww. dokumentu w przypadku wskazania przez niego
odpowiednio w pkt 1e) lub w pkt 5 formularza oferty (wg załącznika nr I.1 do SWZ) danych
umożliwiających dostęp do tych dokumentów w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych,
z których możliwe jest uzyskanie tego dokumentu przez Zamawiającego;
pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, którego umocowanie nie wynika z
dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.3) SWZ;
pisemne zobowiązanie wg załącznika Nr I.2.A do SWZ lub inne dokumenty, o których mowa w
pkt 9.3. SWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach
określonych w art. 118 ustawy pzp, oraz
dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.3) lub 6.1.4) SWZ określające zakres umocowania do
reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby, o ile Wykonawca polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, oraz
wypełnione i podpisane przez podmiot udostępniający zasoby oświadczenie potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu wg załącznika Nr
I.2.B do SWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach
określonych w art. 118 ustawy, z zachowaniem pkt 6.3 SWZ;
oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.3) SWZ wg załącznika Nr I.3 do SWZ, o ile ofertę składają
Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie, oraz
dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.3) lub 6.1.4) SWZ określające zakres umocowania do
reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o ile ofertę składają
Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie.
UWAGA:
Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6.1. SWZ – składają wraz z ofertą wszyscy
Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
pkt 5.1. SWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy
5
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6.5.
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6.7.

6.8.

7.
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pzp zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.7) SWZ
od wszystkich podmiotów udostępniających zasoby, potwierdzające niepodleganie wykluczeniu
oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się
na ich zasoby, z zachowaniem pkt 6.2. SWZ.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (współpartnerów) zobowiązany
jest przedstawić wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.2) SWZ potwierdzające
niepodleganie wykluczeniu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim
współpartner wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, z zachowaniem pkt 6.2.
SWZ.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.2) i 6.1.7) SWZ stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
W przypadku gdy Wykonawca, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 6.1.3) SWZ wskaże
odpowiednio w pkt 1e) lub w pkt 5 formularza oferty jego dostępność pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranego samodzielnie przez
Zamawiającego dokumentu.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) muszą być zgodne z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 r. 2415).
Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1. – 6.5. SWZ musi wynikać
jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.
Jeżeli w treści dokumentów lub oświadczeń podane zostały wartości kwotowe wyrażone w
walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczone wg Tabeli A kursów średnich walut
obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych.
Pełnomocnictwo:
Pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SWZ, zgodnie z działem VI rozdział II ustawy
kodeks cywilny winny być złożone w oryginale:
w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub
w postaci elektronicznej podpisane podpisem zaufanym lub
w postaci elektronicznej podpisane podpisem osobistym.
Dopuszcza się także złożenie pełnomocnictwa w postaci cyfrowego odwzorowania (skanu)
dokumentu, który pierwotnie sporządzono jako dokument w postaci papierowej - dokument w
postaci elektronicznej musi być opatrzony przez mocodawcę lub notariusza podpisem
kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Forma dokumentów i oświadczeń:
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6 SWZ i 7 SWZ oraz dokumenty
i oświadczenia, o których mowa odpowiednio w pkt 28 i 36 SWZ Wykonawca sporządza w języku
polskim, z zastrzeżeniem pkt 8.4. SWZ, w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach
danych .pdf, .doc, .docx, .rtf,.txt, .odt. Zamawiający zaleca format .pdf.
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.3), 6.1.5) i 6.1.8) SWZ i 7 SWZ oraz
dokumenty, o których mowa odpowiednio w pkt 28 i 36 SWZ składa się:
w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub
w postaci elektronicznej podpisane podpisem zaufanym lub
w postaci elektronicznej podpisane podpisem osobistym.
Ofertę i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1), 6.1.2) i 6.1.7) SWZ składa się pod rygorem
nieważności w formie lub postaci, o których mowa w pkt. 8.2 SWZ.
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.2. sporządzone w języku obcym przekazuje
się wraz z tłumaczeniem na język polski.
Jeżeli dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1. SWZ zostały wystawione przez
upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny przekazuje się je w takiej samej postaci.
Jeżeli dokumenty i oświadczenia, których mowa w pkt 8.2. SWZ zostały wystawione przez
upoważnione podmioty jako dokumenty w postaci papierowej przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie (skan) tych dokumentów opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub
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podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, potwierdzającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 7 i 8.6 SWZ należy rozumieć dokument
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do
oryginału.
Potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentami w postaci papierowej, o
których mowa w pkt 8.6. SWZ dokonuje, z zastrzeżeniem pkt 7 SWZ, notariusz lub:
odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiot
udostępniający zasoby w zakresie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1.3),
6.1.6), 6.1.9) SWZ, które każdego z nich dotyczą;
Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie dokumentów i
oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1.5) i 6.1.8) SWZ;
W przypadku gdy dokumenty elektroniczne zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności
tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku z zachowaniem
postanowień pkt 25.10) SWZ.
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji
(skompresowany folder do jednego pliku archiwum (ZIP)), opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w
tym pliku odpowiednio podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w niniejszej SWZ muszą spełniać łącznie następujące
wymagania:
być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także
przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku
danych;
umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej
treści na monitorze ekranowym;
umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych
informacji.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych i ich przekazywania musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 r. poz. 2452).

Poleganie na zdolnościach innych Wykonawców:
Zgodnie z art. 118 ustawy pzp Wykonawca może w celu potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających te zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych, z zachowaniem postanowień pkt 11 SWZ.
9.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
9.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
9.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 9.3. SWZ, musi
potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
9.
9.1.
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9.6.

9.7.

9.8.

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zdolności, o
których mowa w pkt 9.1. SWZ pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec podmiotu udostępniającego
podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. SWZ, które zostały przewidziane względem
Wykonawcy.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą,
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda,
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład
np. konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu
i spełniać następujące wymagania:
1)
współpartnerzy (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie
określać zakres umocowania;
2)
UWAGA: w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, o
których mowa w pkt 5.1.1. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą
polegać na zdolnościach tych współpartnerów, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane;
3)
zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą
złożyć wraz z ofertą oświadczenie (wg załącznika nr I.3 do SWZ), z którego treści wyraźnie
będzie wynikać, z zachowaniem pkt 10.2) SWZ, które roboty budowlane lub usługi wykonają
poszczególni współpartnerzy;
4)
oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów;
5)
wszelka korespondencja dokonywana będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem);
6)
wypełniając formularz oferty (załącznik Nr I.1 do SWZ), jak również inne dokumenty powołujące
się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące
wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów;
7)
w przypadku złożenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być
wystawiony na wszystkich współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze
współpartnerów.
11.
1.
2.

3.

Podwykonawstwo:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom
wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie
pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku
zamówienia na roboty budowlane - także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub
między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia.
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt 11.2. SWZ zawiera wzór
umowy zawarty w załącznik nr I.5 do SWZ.
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4.

5.

12.
1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

Przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia na roboty budowlane lub usługi Wykonawca
zobowiązany jest podać Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli (w tym
imiona i nazwiska osób do kontaktu) Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty
budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji w ww. zakresie w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
Jeżeli Wykonawca zmieni lub zrezygnuje z Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 11.1. SWZ,
który jednocześnie jest podmiotem udostępniającym zasoby, o którym mowa w pkt 9 SWZ
Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż zaproponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym
niż Podwykonawca, na zasoby którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia, z zachowaniem postanowień pkt 9.7. SWZ.
Cena oferty:
cena oferty podana w załączniku Nr I.1 do SWZ musi obejmować cały przedmiot zamówienia
wyceniony w oparciu o dokumentację zawartą w załączniku nr I.6 do SWZ z uwzględnieniem
postanowień pkt 3 SWZ;
cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy - dwa
miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);
cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe w rozumienia art. 632 § 1 kodeksu cywilnego;
cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem pkt 12.8) SWZ;
cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez
Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem
zamówienia;
ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu
o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 poz. 178) jest wartość wyrażoną w jednostkach
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów
i usług lub podatkiem akcyzowym, z zastrzeżeniem pkt 12.10) SWZ;
w cenie oferty złożonej przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną niewykonujacej działalności
gospodarczej uwzględnione muszą być wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania
zamówienia, a w szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na
ubezpieczenie społecznie, zdrowotne, Fundusz Pracy, których obowiązek regulowania wynika z
aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego (tj. płaca
Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie, których obowiązek uregulowania dotyczy
Zamawiającego);
w cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn.
zm.). W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, o którym
mowa w art. 1 pkt 1b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj.
a.
osobę fizyczną niewykonująca działalności gospodarczej albo
b.
osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej
Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub
państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub
niezawierającą umów ze zleceniobiorcami
wymaga się przedstawienia wraz z fakturą (rachunkiem) częściową lub końcową stanowiącą
podstawę wypłaty wynagrodzenia częściowego/końcowego pisemnej informacji (np. w formie
zestawienia) o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdzającej, iż
wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była
niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ww. ustawie, a całkowita
wysokość wynagrodzenia nie przekracza ceny oferty, o której mowa w pkt 12.1) SWZ;
cena oferty podana w załączniku Nr I.1 do SWZ musi być podana cyfrą i słownie,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną
ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa
podana słownie.
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10)

11)

a)
b)
c)
d)

prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.
106 z późn. zm.), a informację na temat jego wysokości lub zwolnienia należy podać
w załączniku Nr I.1 do SWZ. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki
podatku VAT potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty,
jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy pzp
w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp).
w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty wg kryterium oceny ofert, o którym mowa w pkt 31.1 SWZ, doliczy do ceny
przedstawionej w ofercie kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć w przypadku takim, zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy pzp Wykonawca w ofercie (w załączniku
Nr I.1 do SWZ) ma obowiązek:
poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego;
wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły
do powstania obowiązku podatkowego;
wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez
kwoty podatku;
wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.

Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych/
zamówienia na dodatkowe dostawy:
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych lub usług na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.
13.

14. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
15. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
16. Podział zamówienia na części:
Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający informuje, iż nie dokonał podziału zamówienia na
części. Zamawiający uznał, że obiekt stanowi jedną całość, a roboty są tego samego typu.
17. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
18. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
19. Ogląd miejsca zamówienia:
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem.
20.
1)

2)
a)
b)
3)

4)

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal, z zastrzeżeniem pkt 25 SWZ w zakresie składania ofert;
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do:
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, oraz
Formularza do komunikacji;
wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów w postaci
elektronicznej opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz w Regulaminie
ePUAP;
maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB;
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5)

6)
7)

8)

9)

10)
11)

za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji (w szczególności
pytań, wyjaśnień) przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP;
we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia BZP, o którym mowa w pkt 2.9.2) SWZ;
składanie w postępowaniu dokumentów w postaci elektronicznej - oświadczeń i dokumentów
(innych niż te, o których mowa w pkt 25 SWZ), wniosków, zawiadomień, pytań oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji).
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości do adresata ze
względu na ochronę antywirusową i antyspamową, błędy w transmisji danych, w tym błędy
spowodowane awariami systemów teleinformatycznych Wykonawcy, systemów zasilania lub też
okolicznościami zależnymi od operatora zapewniającego transmisję danych.
we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem prowadzonej przed
upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,
na który Zamawiający ma przekazać odpowiedź. W przypadku braku takiej informacji lub braku
możliwości przekazania informacji związanych z postępowaniem na adres skrzynki ePUAP
podany przez Wykonawcę (np. nierozpoznanie adresu przez ePUAP) Zamawiający przekaże
korespondencję na adres skrzynki ePUAP nadawcy.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w pkt 20.1) SWZ.
osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach organizacyjnych jest
Pani Monika Tyczyńska w Biurze Zamówień Publicznych – pokój 407 w siedzibie Zamawiającego,
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl.

21. Koszt przygotowania oferty:
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w sposób
wyznaczony przez Zamawiającego.
22. Okres związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 08 czerwca 2021 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
23.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

24.
1)
2)

Sposób przygotowania ofert:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ;
oferta sporządzona według załącznika Nr I.1 do SWZ oraz załączniki do oferty wymienione w
pkt 6.1. SWZ powinny być sporządzone w sposób staranny, czytelny i trwały w formie określonej
w pkt 8 SWZ;
oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane
przez Wykonawcę lub osoby upoważnione, z zachowaniem pkt 8 SWZ.
pożądane przez Zamawiającego jest złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem
ilości stron wchodzących w jej skład;
treść oferty musi odpowiadać treści SWZ;
zaleca się przy sporządzaniu oferty korzystanie ze wzorów dokumentów i oświadczeń
opracowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może jednak przedstawić ofertę na swoich
formularzach z zastrzeżeniem, że będą one zawierać wszystkie merytoryczne treści określone
przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach (załącznikach do SWZ);
w formularzu oferty (wg załącznika nr I.1 do SWZ) Wykonawca zobowiązany jest podać adres
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem
(zaleca się aby był to ten sam adres, którego użyto przy złożeniu oferty). W przypadku braku
możliwości przekazania informacji związanych z postępowaniem na adres skrzynki ePUAP
podany w ofercie (np. nierozpoznanie adresu przez ePUAP) Zamawiający przekaże
korespondencję na adres, którego Wykonawca użył przy złożeniu oferty (adres nadawcy). W
przypadku błędnie podanego adresu skrzynki ePUAP lub braku komunikacji z Wykonawcą,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych z
postępowaniem.

3)
4)
5)
6)

7)

25.

Składanie ofert:
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1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)
10)

11)

12)

13)
14)
15)
26.
1)

zaszyfrowaną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 maja 2021 roku do godz. 09:00;
szyfrowanie oferty należy przeprowadzić bezpośrednio na stronie postępowania na miniPortalu
(pod adresem internetowym podanym w pkt 2.9.4) SWZ lub poprzez wyszukanie niniejszego
postępowania na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Sposób szyfrowania i złożenia
oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu (zamieszczonej pod
adresem https: //miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf);
Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i
udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/;
wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów w postaci
elektronicznej (oferty) opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (zamieszczonym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Regulaminie ePUAP;
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz
zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu;
maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB;
za termin (datę i godzinę) przekazania dokumentów w postaci elektronicznej (oferty) przyjmuje
się termin (datę i godzinę) ich przekazania na ePUAP;
we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem, w tym złożeniem oferty,
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP, o którym mowa w pkt 2.9.2)
SWZ;
oferta z załącznikami powinna być sporządzona w formie zgodnej z pkt 8 SWZ;
wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone z ofertą,
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie
przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia
niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie
z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy pzp;
ofertę wraz z plikami stanowiącymi załączniki do oferty (w tym w szczególności dokumenty
i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 SWZ, plik „Tajemnica przedsiębiorstwa”) i plik
zawierający wadium w formie poręczenia lub gwarancji (o ile wadium jest wymagane), należy
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dokumenty (archiwum (ZIP)) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich
dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym;
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 222 ust. 5 ustawy pzp;
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za sporządzenie i złożenie oferty w niewłaściwy
sposób;
Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp.

2)

Wycofanie oferty:
Wykonawca może do upływu terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP
i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu, o tórej mowa w pkt 25.2) SWZ;
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.

27.

Otwarcie ofert:
12
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1)
2)

3)
4)

28.
1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)
8)

komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 10 maja 2021 roku o godz. 12:00. Otwarcie
ofert następuje po przeprowadzeniu ich deszyfrowania bezpośrednio na miniPortalu;
w przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuje otwarcie ofert,
która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt 27.1) SWZ, otwarcie
ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. O zmianie terminu otwarcia ofert Zamawiający
poinformuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania;
najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
informacje dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli
oferty oraz informacje odczytane na otwarciu ofert Zamawiający zamieści niezwłocznie po
otwarciu ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Tok oceny złożonych ofert:
w pierwszej kolejności Zamawiający przystąpi do oceny ofert, na podstawie dokumentów, o
których mowa w 6.1. SWZ, z zachowaniem pkt 28.4) SWZ;
w zakresie niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca zostanie oceniony zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje
zawarte w oświadczeniach i dokumentach, o którym mowa w 6.1.2), 6.1.5) i 6.1.7) – 6.1.8) SWZ,
z zachowaniem pkt 28.7) SWZ;
w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,
z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy pzp oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści;
Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy pzp i niezwłocznie
poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona;
po dokonaniu ww. czynności Zamawiający dokona oceny ofert według kryteriów opisanych
w punkcie 30 SWZ i wybierze ofertę najwyżej ocenioną;
jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.2)-6.1.9) SWZ
lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy pzp
wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie,
uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Oświadczenia i dokumenty, o którym mowa w 6.1.2), 6.1.5), 6.1.7)- 6.1.8). SWZ składane na
wezwanie o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy muszą być aktualne na dzień ich złożenia.
na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy pzp Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.2)-6.1.9) SWZ;
jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty, o którym mowa w 6.1.2), 6.1.5),
6.1.7)-6.1.8) SWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on na podstawie art. 128 ust. 5
ustawy pzp zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub
dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub
dokumentów.

29. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 226 ust. 1 ustawy pzp.
30. Kryteria oceny ofert:
Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia):
1. cena oferty „C”

60%

Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą
cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą
liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się,
a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
Cmin
„C” = ----------- x 100 pkt x 60 %
Cbad
gdzie:

Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);
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Cbad - cena oferty badanej (zł);
60% - waga kryterium „C”
Oceniając ofertę w kryterium „C” Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto podaną przez
Wykonawcę w pkt 2.1 w ofercie (wg załącznika nr I.1 do SWZ).
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,00 pkt.
2. gwarancja „G”

40%

Przy ocenie oferty w kryterium gwarancja („G”) najwyżej będzie punktowana oferta Wykonawcy, który
zaoferuje udzielenie na wykonany przedmioty zamówienia gwarancji dłuższej niż określona w pkt 3.5.
SWZ, wydłużonej o podaną w ofercie liczbę (ilość) miesięcy, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio
mniejszą liczbę punktów obliczoną wg wzoru (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki
poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt):
Gbad
„G” = ---------------Gdop
gdzie:

x 100 pkt x 40 %

Gbad – ilość miesięcy, o którą Wykonawca wydłuży okres gwarancji, podana w ofercie
badanej;
Gdop – dopuszczalna maksymalna ilość miesięcy wydłużająca okres gwarancji (6);
40% - waga kryterium „G”

Oceniając ofertę w kryterium „G” Zamawiający będzie brał pod uwagę wydłużenie okresu gwarancji (tzn.
dodatkowy okres gwarancji) podane przez Wykonawcę w pkt 2.2. w ofercie (wg załącznika nr I.1 do
SWZ), jednak nie więcej niż o 6 miesięcy. Dla oceny oferty, w której Wykonawca zaoferował wydłużenie
gwarancji o 7 i więcej miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty maksymalną dopuszczoną liczbę
(ilość) miesięcy – 6. W przypadku nie podania formularzu oferty żadnej informacji dotyczącej niniejszego
kryterium, podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu, oferta
otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium.
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 40,00 pkt.
31.
1.

2.

32.
1.
2.
a)
b)
c)

3.
a)

Oferta najwyżej oceniona:
Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - sumę
punktów przyznanych w kryterium „C” + „G” w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu
i niniejszej SWZ kryteria oceny ofert, z zachowaniem pkt 31.2. SWZ.
Jeżeli nie można wybrać oferty najwyżej ocenionej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska
taką samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „G”), Zamawiający za
najwyżej ocenioną uzna ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający
wybiera ofertę z najniższą ceną. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o
których który mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia
w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
Wybór oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej po przeprowadzeniu
negocjacji, o których mowa w art. 275 pkt 2-3 ustawy pzp.
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
który niepodległa wykluczeniu z postępowania, oraz
który spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz
którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej
SWZ i została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, w oparciu o podane w ogłoszeniu
o zamówieniu i niniejszej SWZ kryteria oceny ofert.
Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
14
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b)
4.

33.
1.
2.
3.

34.
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

35.
1)

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 32.3.a) SWZ, również
na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 255 ustawy pzp lub art.
256 ustawy pzp.
Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o unieważnieniu
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 33.2. SWZ, również na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta został wybrana jako
najkorzystniejsza;
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni liczonym od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ile nie
zostanie wniesione odwołanie, o którym mowa w pkt 38 SWZ;
zgodnie z art. 308 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 34.2) SWZ jeżeli w postępowaniu
została złożona tylko jedna oferta;
Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym
w zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii
technicznych dotyczących zawieranej umowy (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy,
sposobu i formy przekazywania informacji);
w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia, o których mowa w art. 58 ustawy pzp, Zamawiający wymaga przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawiania kopii umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców;
przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię
dokumentów potwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
spełniają wymagania określone w pkt. 5.1.1. SWZ oraz kopie dokumentów potwierdzających
przynależność osób, których mowa w pkt 5.1.1. SWZ do właściwej izby samorządu zawodowego
zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117);
przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowód
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w szczególności oryginał
zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia;
przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię
aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 11 ust. 7
wzory umowy;
przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
harmonogram rzeczowo – finansowy;
przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
wymagane w pkt 3.12 SWZ dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników na podstawie
umowy o pracę;
jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert
spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę
albo unieważnić postępowanie w okolicznościach o których mowa w pkt 33 SWZ.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%
ceny całkowitej podanej w ofercie;
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zabezpieczenie, zgodnie z art. 450 ustawy pzp może być wnoszone według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach:
a.
pieniądzu;
b.
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c.
gwarancjach bankowych;
d.
gwarancjach ubezpieczeniowych;
e.
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
Uwaga:
3)
w przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia,
powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące
elementy:
a)
nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego, o którym mowa w pkt 1 SWZ), gwaranta (banku,
SKOK, instytucji ubezpieczeniowej lub innego podmiotu udzielających odpowiednio gwarancji lub
poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
b)
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
w szczególności nazwę postępowania i nr referencyjny nadane przez Zamawiającego;
c)
kwotę gwarancji lub poręczenia;
d)
termin ważności gwarancji lub poręczenia;
e)
nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązanie gwaranta do „Zapłacenia na rzecz Zamawiającego
kwoty gwarancji lub poręczenia po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty
zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie
wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy”;
f)
treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od stwierdzenia
bezsporności roszczenia przez Zamawiającego (lub braku z jego strony zastrzeżeń), czy tez
potwierdzenia istnienia co do zasady, jak i wysokości dochodzonego przez Beneficjenta
gwarancji lub poręczenia roszczenia w drodze orzeczenia sądu powszechnego lub
arbitrażowego, opinii biegłego lub uznania przez Zobowiązanego. Realizacja gwarancji lub
poręczenia nie może być uzależniona od oceny przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia
istnienia ewentualnego przyczynienia się Zamawiającego do powstania bądź zwiększenia
rozmiarów szkody;
4)
zabezpieczenie składane w formie pieniądza Wykonawca wpłaca przelewem na konto Urzędu
Miasta Zielona Góra PKO BP. S.A. I ODDZIAŁ CENTRUM w Zielonej Górze,
Nr 21 10205402 00000402 00278846 z dopiskiem „Zabezpieczenie – Zagospodarowanie
terenu przy ul. Stożne (dz.nr 20/5 obręb 0056)”;
5)
jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym;
6)
jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w inne formie wnosi się na okres nie
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, z zastrzeżeniem pkt
35.7) SWZ;
7)
w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz,
Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia - wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia;
8)
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący
sposób:
a.
70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
b.
30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15
dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji;
9)
zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza Zamawiający zwróci wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
2)

16

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

www.zielona-gora.pl
e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl

Specyfikacja Warunków Zamówienia

DO-ZP.271.26.3.2021

36.
1)

2)
3)
4)
5)

6)

37.
1)
2)

3)

4)

Udzielanie wyjaśnień:
Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ,
z zachowaniem postanowień pkt 8 SWZ. W celu usprawnienia przebiegu postępowania
Zamawiający zwraca się z prośbą o przesyłanie ww. wniosku również w wersji edytowalnej;
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 36.3) SWZ;
Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert;
jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt 36.3)
SWZ Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień;
jeżeli wyjaśnienia nie zostaną udzielone w terminie, o którym mowa w pkt 36.2) SWZ
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i
złożenia ofert – przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 36.3) SWZ;
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania,
na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.zielonagora.pl/ (zakładka
„zamówienia publiczne“).
Zmiana treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu:
w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SWZ. Zmiana treści SWZ stanowi jej integralną część;
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezębny na ich przygotowanie, jeżeli
zmiana treści SWZ, o której mowa w pkt 37.1) SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub
wymaga dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie oferty;
zmianę SWZ, o której mowa w pkt 37.1) SWZ oraz informację o przedłużeniu terminu składania
ofert, o którym mowa w pkt 37.2) SWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej
prowadzonego postępowania: https://bip.zielonagora.pl/ (zakładka „zamówienia publiczne“);
jeżeli zmiana treści SWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w tym w
zakresie przedłużenia terminu składania ofert, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

38. Środki ochrony prawnej:
Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy pzp.
38.1. Postępowanie odwoławcze.
1)
odwołanie przysługuje na:
a)
niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b)
zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;
2)
odwołanie, wnosi się w terminie:
a)
5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
b)
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów
zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania - jeżeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści
dokumentów zamówienia;
c)
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - jeżeli odwołanie dotyczy
innych przypadków niż określone w pkt 38.1.2)a)-b) SWZ;
3)
odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,
jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
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Zasady prowadzenia postepowania odwoławczego regulują przepisy rozdziału 2 w dziale IX ustawy
pzp.
38.2. Postępowania skargowe:
1)
na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu;
2)
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę
wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
Zasady prowadzenia postepowania skargowego regulują przepisy rozdziału 3 w dziale IX ustawy pzp.
39. Waluta w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
40. Zaliczki:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
41. Płatności częściowe:
Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach. Zasady i warunki płatności częściowych
zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr I.5 do SWZ.
42.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Fakturowanie elektroniczne:
Do przesyłania między Wykonawcami a Zamawiającym ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. 2020 r. poz. 1666).
Narzędziem służącym do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami zamówień publicznych jest Platforma Elektronicznego
Fakturowania (PEF) udostępniona przez ministra do spraw gospodarki pod adresem
https://efaktura.gov.pl/.
Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do
Zamawiającego za pośrednictwem PEF na adres skrzynki PEPPOL zgodny z umową zawartą
wg wzoru stanowiącego załącznik Nr I.5. do SWZ.
Wykonawca chcący wysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne musi
posiadać i wykorzystywać własne Konto Podmiotu na PEF. Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę
elektroniczną wysyła upoważniona przez Wykonawcę osoba lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowości prawnej w treści tej faktury zamieszcza się stosowną adnotację o
Wykonawcy.
Wymagania techniczne i organizacyjne dla Konta Podmiotu na PEF, opis funkcjonowania PEF,
przewodniki implementacyjne dokumentów XML i API opisane zostały pod adresem
https://efaktura.gov.pl/dokumentacja/.
Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami ustawy o
podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:
a)
informacje dotyczące odbiorcy płatności (zgodnie z umową zawartą wg wzoru
stanowiącego załącznik Nr I.5. do SWZ);
b)
wskazanie nr umowy zawartej wg wzoru stanowiącego załącznik Nr I.5. do SWZ;
c)
inne, o ile są wymagane umową zawartą wg wzoru stanowiącego załącznik Nr I.5. do
SWZ.

43. Zmiany postanowień zawartej umowy:
Możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian zawarta
jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr I.5 do SWZ.
44.

Klauzula informacyjna wynikająca z RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:
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1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)
a)

b)

c)

d)
9)
a)
b)
c)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Zielona Góra,
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra;
kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Zielona Góra: e-mail
iod@um.zielona-gora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 1 i 2 lit.
b i art. 10 RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w trybie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy pzp; zasada
jawności, o której mowa w art. 96 ust. 3 ustawy pzp ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych za wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 RODO; dane osobowe, o których mowa
w art. 10 RODO udostępnione będą w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, do upływu terminu do ich wniesienia;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z przepisów ustawy pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
skorzystanie z prawa dostępu do danych osobowych wymaga przedstawienia przez Panią/Pana
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
prowadzonego lub zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych
osobowych; skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania
oraz jego załączników;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania do czasu zakończenia postępowania, w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej,
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO –
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

45. Inne postanowienia
Sprawy nie określone w niniejszej SWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów
ustawy pzp.

19

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

www.zielona-gora.pl
e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl

Specyfikacja Warunków Zamówienia

DO-ZP.271.26.3.2021

ZAŁĄCZNIK NR I.1
ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
tel. (+48) 68 45 64 100, faks: (+48) 68 45 64 455
adres skrzynki ePUAP: /umzg/SkrytkaESP
adres strony internetowej: http://www.zielona-gora.pl/
NIP: 973-100-74-58
REGON: 970770178
OFERTA1
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Zagospodarowanie terenu przy ul. Stożne (dz.nr 20/5 obręb 0056)
(postępowanie znak DO-ZP.271.26.2021)

1.

WYKONAWCA2:

a) nazwa: ..............................................................................................................................................
b) adres: ................................................................................................................................................
c) województwo ………………………………….
d) NIP/PESEL …………………….………………..
e) KRS/CEiDG: ………………………………….……… (ogólnodostępna i bezpłatna baza danych
umożliwiająca dostęp do danych Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru znajduje się pod adresem
internetowym: ………………………………………..);
f)

adres skrzynki ePUAP:…………………. tel. ...................................... e-mail: ………………………

g) rodzaj3 Wykonawcy:
mikroprzedsiębiorstwo

osoba fizyczna nieprowadząca

małe przedsiębiorstwo

działalności gospodarczej

średnie przedsiębiorstwo

inny rodzaj

jednoosobowa działalność gospodarcza
h) upełnomocniony przedstawiciel:…………………………………………..............................................

Dokument należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
2
W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie informacje z pkt 1 należy podać dla
każdego z tych Wykonawców oraz wskazać pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia
3
Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X (zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE
mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów euro; małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.
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2.

Stosownie do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i innych dokumentów zamówienia –
oferujemy4:

2.1.

wykonanie

przedmiotu

zamówienia

za

cenę

ryczałtową

brutto

w

wysokości

...................................................... złotych (słownie:.....................................................................
.......................................................................), na którą składa się:
a)

wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł

b)

i podatek od towarów i usług5:
w wysokości ……. %6 zgodnie z ustawą o VAT 7

albo
przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. …
ust. ….pkt ….. ustawy o VAT7 lub
jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o
VAT7 lub
jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej;

2.2.

dodatkowy okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, ponad gwarancję określoną
w pkt 3.5. SWZ, o ……. (liczbę) miesięcy;

3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami
(w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

4.

Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SWZ.

5.

Oświadczamy, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegamy na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej nw.
podmiotów udostępniających te zasoby 8:

5.1.

na potwierdzenie spełnienia warunku pkt …….9 SWZ - ............................................. (nazwa (firma)
podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), ………………………………….……… (ogólnodostępna i bezpłatna
baza danych umożliwiająca dostęp do danych Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru znajduje się pod adresem internetowym:
………………………………………..);

5.2.

na potwierdzenie spełnienia warunku pkt …….9 SWZ - ............................................. (nazwa (firma)
podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), ………………………………….……… (ogólnodostępna i bezpłatna
baza danych umożliwiająca dostęp do danych Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru znajduje się pod adresem internetowym:
………………………………………..);

5.3.

na potwierdzenie spełnienia warunku pkt …….9 SWZ - ............................................. (nazwa (firma)
podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), ………………………………….……… (ogólnodostępna i bezpłatna
baza danych umożliwiająca dostęp do danych Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru znajduje się pod adresem internetowym:
………………………………………..);

5.4.

(…)
Oświadczamy, że podmioty, spośród ww., na zdolnościach których polegamy w zakresie
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują roboty budowlane lub
usługi w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia.

informacje podane przez Wykonawcę w pkt 2 stanowią podstawę oceny oferty wg kryteriów określonych w pkt 30 SWZ
wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
określić stawkę procentową
7
przez „ustawę o VAT” należy rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.
106 z późn. zm.)
8
skreślić cały pkt 5 jeżeli nie dotyczy
9
podać odpowiedni nr warunku, spośród wymienionych w pkt 5.1. SWZ
21
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6.

Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem.

7.

Oświadczamy, że zawarty w SWZ wzór umowy stanowiący załącznik Nr I.5. do SWZ
akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.

Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej
w ofercie (brutto) przed podpisaniem umowy.

9.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ tzn.
do dnia 08 czerwca 2021 r.

10.

Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające z SWZ
załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:
wypełnione i podpisane oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu wg załącznika Nr I.2 do SWZ, z zachowaniem pkt
6.4 SWZ;
odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Uwaga: Wykonawca
nie jest zobowiązany do złożenie ww. dokumentu w przypadku wskazania przez niego
odpowiednio w pkt 1e) lub w pkt 5 formularza oferty (wg załącznika nr I.1 do SWZ) danych
umożliwiających dostęp do tych dokumentów w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych,
z których możliwe jest uzyskanie tego dokumentu przez Zamawiającego;
pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, którego umocowanie nie wynika z
dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.3) SWZ;
pisemne zobowiązanie wg załącznika Nr I.2.A do SWZ lub inne dokumenty, o których mowa w
pkt 9.3. SWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach
określonych w art. 118 ustawy pzp, oraz
dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.3) lub 6.1.4) SWZ określające zakres umocowania do
reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby, o ile Wykonawca polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, oraz
wypełnione i podpisane przez podmiot udostępniający zasoby oświadczenie potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu wg załącznika Nr
I.2.B do SWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach
określonych w art. 118 ustawy, z zachowaniem pkt 6.3 SWZ;
oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.3) SWZ wg załącznika Nr I.3 do SWZ, o ile ofertę składają
Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie, oraz
dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.3) lub 6.1.4) SWZ określające zakres umocowania do
reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o ile ofertę składają
Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie;
inne, aktualne oświadczenia i dokumenty, które należy rozumieć jako wskazane w rozumieniu
art. 127 ust. 2 ustawy pzp
..................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)
a)
b)
11.

12.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu10.
Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy pzp informuję co następuje 11:
wybór mojej/ naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą VAT
albo

Skreślić w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (treści
oświadczenia Wykonawca nie składa)
11
wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
22
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wybór mojej/ naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą VAT:
a)
dotyczy rodzaju (nazwy) towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania
obowiązku podatkowego ……………………………………….
b)
dotyczy towaru lub usługi, objętych obowiązkiem podatkowym Zamawiającego
o wartości netto (bez podatku VAT) ………………. zł

Ofertę sporządzono dnia ..........................

23
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ZAŁĄCZNIK NR I.2
oświadczenie Wykonawcy lub
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie np. konsorcjum
O Ś W I A D C Z E N I E 12, 13:
O S P E Ł N I A N I U W A R U N K Ó W UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
ORAZ O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.26.2021 pn. Zagospodarowanie terenu przy ul. Stożne (dz.nr 20/5 obręb 0056)
ja/my (imię nazwisko) …..………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że:
1.

spełniam/ my warunki określone przez Zamawiającego pkt 5.1. SWZ dotyczące:
1)

2.

zdolności technicznej lub zawodowej;

nie podlegam/ my wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) z uwagi na okoliczności
wymienione w pkt 5.2. SWZ.

Ponadto oświadczam/my, że wszystkie informacje podane w ww. oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

oświadczenie należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
13
Na podstawia art. 125 ust. 1 ustawy pzp oświadczenie składa Wykonawca, a w przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie, na podstawie art. 125 ust. 4 ustawy pzp oświadczenie składa każdy współpartner w
zakresie w jakim każdy z nich wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt 6.4. SWZ.
24
12
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ZAŁĄCZNIK NR I.2.A
zobowiązanie wszystkich podmiotów udostępniających zasoby
Z O B O W I Ą Z A N I E 14, 15:
składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
przez podmioty udostępniające Wykonawcy zasoby
na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp

W związku z udostępnieniem Wykonawcy: ………………………………………..……… (nazwa, adres)
zasobów na zasadach określonych w art. 118 ustawy w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.26.2021 pn. Zagospodarowanie terenu przy ul. Stożne (dz.nr
20/5 obręb 0056)
ja/my (imię nazwisko) …..………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy (podmiotu udostępniającego
zasoby) zobowiązuję się do oddania zasobów na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt
…….16 SWZ na potrzeby wykonania ww. zamówienia i oświadczam/my, że:
1)
udostępniam/my Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
(należy szczegółowo opisać co zostaje udostępnione Wykonawcy - jaka zdolność techniczna lub
zawodowa lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna)
2)
sposób wykorzystania zasobów, o których mowa w pkt 1 będzie następujący :……………….……
………………………………………………………………………………………………………………
3)
charakter stosunku łączącego mnie/ nas z Wykonawcą w trakcie wykorzystania zasobów będzie
następujący: ……………………………………………………………………………………..…………
4)
zakres mojego/ naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ……..…..
……………………………………………………………………………………………………………….
5)
okres mojego/ naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ………….....
………………………………………………………………………………………………………………
Ponadto oświadczam/my, że gwarantujemy Wykonawcy rzeczywisty dostępów do ww. zasobów oraz,
że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

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

oświadczenie należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
15
zobowiązanie składają wszystkie podmioty udostępniające zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp – zgodnie
z pkt 6.3. SWZ
16
podać odpowiedni nr warunku, spośród wymienionych w pkt 5.1. SWZ
25
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ZAŁĄCZNIK NR I.2.B
oświadczenie wszystkich podmiotów udostępniających zasoby

O Ś W I A D C Z E N I E 17, 18:
O S P E Ł N I A N I U W A R U N K Ó W UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
ORAZ O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
składane na podstawie art. 125 ust. 1 i ust. 5 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
przez podmioty udostępniające Wykonawcy zasoby
na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp

W związku z udostępnieniem Wykonawcy: ………………………………………..……… (nazwa, adres)
zasobów na zasadach określonych w art. 118 ustawy w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.26.2021 pn. Zagospodarowanie terenu przy ul. Stożne (dz.nr
20/5 obręb 0056)
ja/my (imię nazwisko) …..………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy (podmiotu udostępniającego
zasoby) oświadczam/ my, że:
1.

spełniam/ my warunki określone przez Zamawiającego pkt 5.1. SWZ dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej,
w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na nasze zasoby, zgodnie z pisemnym
zobowiązaniem lub innym dokumentem, o którym mowa w pkt 9.3. SWZ;

2.

nie podlegam/ my wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) z uwagi na okoliczności
wymienione w pkt 5.2. SWZ.

Ponadto oświadczam/my, że wszystkie informacje podane w ww. oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

oświadczenie należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
18
Oświadczenie składają wszystkie podmioty udostępniające zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp – zgodnie
z pkt 6.3. SWZ
26
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ZAŁĄCZNIK NR I.3

O Ś W I A D C Z E N I E 19, 20:
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie

Przystępując

do

postępowania

w

sprawie

udzielenia

zamówienia

publicznego

-

sprawa

nr DO-ZP.271.26.2021 pn. Zagospodarowanie terenu przy ul. Stożne (dz.nr 20/5 obręb 0056)
ja/my (imię nazwisko) …..………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że jako
posiadający zdolność techniczną lub zawodową określoną przez Zamawiającego w pkt ……21 SWZ
wykonam/ my szczegółowo opisane poniżej roboty budowlane lub usługi:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...

Ponadto oświadczam/my, że wszystkie informacje podane w ww. oświadczeniu są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

oświadczenie należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
20
Oświadczenie wymagane wyłącznie od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie składają ci
spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (współpartnerzy), którzy posiadają wymaganą zdolność
techniczną lub zawodową – zgodnie z pkt 10.3) SWZ
21
podać odpowiedni nr warunku, spośród wymienionych w pkt 5.1. SWZ
27
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ZAŁĄCZNIK NR I.4
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zagospodarowania
terenu części działki o powierzchni około 512 m2 , wchodzące w skład nieruchomości oznaczonej
numerem
działki
20/5
o
pow.
całkowitej
0,6
ha
położonej
w Zielonej Górze, obręb 0056 (sołectwo Jany) w Zielonej Górze, na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Jany - Stożne wykonanej przez Biuro
Projektowe „Projektowanie i Nadzór” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Siwa 2, a w
szczególności:
1) Prace przygotowawcze – zdjęcie warstwy humusu, a w razie konieczności dokonać oprysk
herbicydem, koszenie, usunięcie części istniejącego ogrodzenia oznaczonego na
zagospodarowaniu terenu oraz usunięcie ogrodzenia „leśnego” i utylizacja śmieci. Wyrównanie
terenu dla potrzeb nowego zagospodarowania, w obszarach urządzeń zabawowych oraz siłowni
plenerowej, zaprojektowano jako nawierzchnię amortyzującą zgodnie z normą PN-EN 11761:2017-12 żwirek płukany o frakcji do 8 mm (można stosować 0,25 – 8 mm), przy zastosowaniu
metody płukania z kruszywa zostanie wypłukany piasek frakcji 0-2 mm. Materiał ten ma być
pozbawiony cząstek pyłowych i iłowych. Wielkość cząstek określić za pomocą badania sitowego
wg badania zg. z EN 1177. Piasek o grubości nawierzchni 300 mm + 100 mm na przemieszczanie
należy wysypać na geowłókninę filtracyjno-separacyjną, masa powierzchniowa 150 g/m2 o
wodoprzepuszczalności 0,07 m/s. Geowłókninę należy kłaść na zakładkę. Pola wypełnione
piaskiem ograniczyć obrzeżami.
2) Wykonanie siłowni plenerowej z nawierzchnią z piasku, w tym:
✓ wahadło podwójne,
✓ narciarz + jeździec,
✓ wioślarz + motyl,
✓ orbitek + rower.
- montaż ww. urządzeń trwale zamontowanym za pośrednictwem fundamentów betonowych. Do
wykonania fundamentów zastosować beton B 30 z dodatkiem antyhigroskopijnym W 8. W celu
nadania kształtu wykonać szalunek niepełny fundamentu. Konstrukcję stalową dokręcić do deski
a następnie podwiesić na desce dokręconej do wypoziomowanego szalunku. Beton lać powoli,
aby konstrukcja metalowa nie uległa przesunięciu. Zawibrować i wygładzić powierzchnię po kilku
/ kilkunastu godzinach. Urządzenia zabezpieczamy taśmą na kolejne 2-3 dni. Po tym czasie
można korzystać z siłowni. Powyższy montaż wykonać zgodnie z instrukcją producenta
urządzeń.
Sprzęt do ćwiczeń siłowych i rekreacyjnych powinien być wykonany ze stali galwanizowanej i
pokrytej dwiema warstwami specjalnej farby, zapewniającej połysk i absolutną gładkość.
Podwójne stanowiska osadzone na wspólnym metalowym odlewie. Na dzielącej je tablicy po
obydwu stronach znajdować się powinna instrukcja ćwiczeń.
3)

Nawierzchnia boiska:
Nawierzchnia boiska z kostki betonowej bezfazowej (bezspoinowej) gr. 6,0 cm na podsypce
piaskowo – cementowej gr. 4 cm i warstwie kruszywa łamanego 0-31,5mm w dwóch warstwach
15 cm i 10 cm. Stosować obrzeża betonowe 30 x 8cm na podsypce cementowo- piaskowej. Na
nawierzchni wrysowane linie boiska do gry w koszykówkę (np. kolory kostki lub farba do
malowania na betonie) .

4) Nawierzchnia chodnika:
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6,0 cm na podsypce piaskowo – cementowej gr.
4cm i warstwie kruszywa łamanego 0-31,5mm w dwóch warstwach 15cm i 10cm. Nawierzchnię
chodników ograniczać będzie obrzeże betonowe 8 x 25 x 100cm.
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5) Elementy placu zabaw i rekreacji:
W obszarze placu rekreacji zaplanowano następujące urządzenia:
Linarium - Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa z jedną ścianką, Karuzela tarczowa z trzema
siedziskami ze stali nierdzewnej, Huśtawka wahadłowa 2-siedziskowa ze stali nierdzewnej, 4
zestawy ławek zewnętrznych bez stołów, Stojak na rowery ze stali ocynkowanej rury 4 szt., 2
zestawy koszy na śmieci,

Kosz do gry w koszykówkę, jedno słupowy.
W skład zestawu wchodzi:
Słup - wykonany z kwadratowego profilu stalowego 120 x 120 mm, grubość ścianki 4 mm,
cynkowany ogniowo montowany na betonowym fundamencie
Tuleja montażowa, umożliwiająca łatwo wsunięcie i ewentualne w przyszłości, wyjęcia słupa.
Wysięgnik 160 cm - z łatwym i niezawodnym mechanizmem zmiany wysokości zawieszenia
obręczy w zakresie 260 – 305 cm.
Tablica przezroczysta do koszykówki, wykonana z plexi o grubości 10 mm. Profesjonalny rozmiar
180 x 105 cm, linie malowane na biało. Tablica posiada ramę stalową malowaną proszkowo,
wykonana zgodnie z normą PN-EN 1270.
Obręcz uchylna model 235 - uchylna z systemem blokującym uchylanie do obciążenia 35 kg
(siłownik gazowy – 2200N). Europejski rozstaw otworów 110 x 90 mm. Wykonana z pełnego
pręta stalowego ø15 mm. Kołnierz wzmacniający obręcz wykonany z blachy o grubości 3 mm.
Tylna blacha o grubości 6 mm. Malowana proszkowo. Obręcz jest w komplecie z siatką na 12
zaczepów. Obręcz wykonana zgodnie z normą PN-EN 1270. Montaż wykonać zgodnie z
instrukcją producenta.
6) Elementy infrastruktury technicznej
W obszarze placu rekreacji zaplanowano elementy infrastruktury technicznej:
1) Dwie lampy solarne jednoramienne, pokryte powłoką antykorozyjną, konstrukcja cynkowana
ogniowo, umiejscowiona na stopie fundamentowej F 150/160, wysokość słupa do 7 m,
fundament prefabrykowany 450 x 450 x 1600 mm (I strefa wiatrowa), oprawa LED Rand Solar
12/24VDC, o wymiarze 600 x 174 x 115 mm, oprawa wykonana z aluminium i hartowanego
szkła, źródło światła od 18 do 38 W LED, barwa światła 4000K, czas pracy lampy od 10 – 12
h/dzień,
stopień
ochronny
IP
66,
moc
paneli
minimum
260 W, akumulator bezobsługowy, włącznik zmierzchowo – programowalny – komunikacja
radiowa.
2)

System zasilania solarnego kamery (na osobnym słupie z panelem, miejsce w obszarze
zagospodarowania terenu do ustalenia na budowie):
a) Wymagania techniczne i funkcjonalne dla kamery
• Kamera musi składać się z co najmniej 4 niezależnych sensorów, każdy wchodzący
w skład niezależnej kamery, każdej o rozdzielczości co najmniej 3 megapiksele, gdzie
łącznie wszystkie sensory zamknięte są w jednej obudowie tworząc jeden punkt
kamerowy;
• Przetwornik obrazu CMOS z funkcją skanowania progresywnego, każdy formatu nie
mniejszego niż 1/2.5" z funkcją WDR
• liczba aktywnych pikseli dla każdego przetwornika co najmniej: 2048 w poziomie i
1536 w pionie;
• metody kompresji obrazu: co najmniej H.264 lub nowszy;
• szybkość przetwarzania obrazu: co najmniej 25 klatek na sekundę na sensor przy
pełnej rozdzielczości;
• zakres dynamiczny: minimum 99 dB;
• możliwość pracy przy minimalnym natężeniu światła: 0,2 lux lub mniej w trybie
kolorowym; 0,04 lux lub mniej w trybie monochromatycznym;
• co najmniej 4 ruchome głowice z 3-osiową regulacją pozycji, każda ze
zintegrowanym obiektywem z automatyczną przesłoną o odległości ogniskowej z
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zakresu od 3 mm lub mniej do 6 mm lub więcej;
• dostępna z poziomu oprogramowania kamery możliwość regulacji ogniskowych
obiektywów. Dopuszcza się zastosowanie obiektywów stało-ogniskowych, jednak w
takiej sytuacji wraz z kamerą należy dostarczyć co najmniej 2 sztuki obiektywów dla
każdego przetwornika: o ogniskowej z dolnego krańca wymaganego zakresu max. 2,9
mm oraz z górnego krańca wymaganego zakresu min. 7,9 mm. Obiektywy muszą być
certyfikowane przez producenta kamery do współpracy z oferowanym modelem;
• dostępna z poziomu aplikacji zarządzającej możliwość sterowania ostrością;
• automatyczne i ręczne sterowanie przesłoną oraz czasem ekspozycji;
• automatyczny i ręczny tryb dzień/noc;
• automatyczna i ręczna regulacja balansu bieli, kontrastu, nasycenia barw;
• wbudowany doświetlacz podczerwieni o min. odległości oświetlania 15m;
• możliwość skonfigurowania co najmniej 20 stref prywatności;
• co najmniej jedno wejście i jedno wyjście alarmowe;
• standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX;
• możliwość zapisu obrazu na wewnętrznej karcie pamięci SD;
• praca w zakresie temperatur -35 st. C. lub mniej do +50 st. C lub więcej;
• zintegrowana obudowa zewnętrzna z uchwytem o klasie szczelności min. IP66 i
stopniu odporności na uderzenia min.IK09;
• możliwość zasilania poprzez: 12 VDC lub 24 VAC i PoE (IEEE802.3af) lub PoE+
(IEEE802.3at);
• co najmniej 60 miesięcy gwarancji producenta kamery.
b)

Wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemu rejestratora materiału wizyjnego:
• wbudowany lub zewnętrzny modem min. 4G/LTE - (min. 2xSIM);
• rejestrator IP CCTV o min. 4 kanałach;
• pamięć masowa typu SSD;
• zapis wideo na min. 14 dni;
• ogląd obrazu przez dedykowana aplikację dla urządzeń Android i iOS;
• wbudowany odtwarzacz zapisanego materiału wizyjnego z wyszukiwarką wg daty i
czasu;
• obsługa rejestratora przez wbudowany system lub za pomocą przeglądarki
internetowej;

c)

Wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemu zasilania solarnego
• Całodobowy i jednocześnie całoroczny system zasilania do kamer CCTV o poborze
prądu do 25W.
• System zaprojektowano dla ciągłego obciążenia kamerami o mocy 25W w
najtrudniejszym okresie jesienno-zimowym. W okresie letnim umożliwia obciążenie
całodobowe do 35W.
• Montaż: na słup
• Całoroczny 365 dni w roku
• Maksymalna moc kamer i akcesoriów: zima do 25W, lato do 35W
• 12V DC (opcja: 24V DC, PoE)
• zestaw paneli min. x1 kpl., elektronika sterująca, specjalne przewody akumulatorowe
2x 7m, zestaw akumulatorów w obudowie przystosowanej do zakopania w ziemi x 1kpl.

7) Ogrodzenie
Projektuje się ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej ogniowo, panelowej fi4mm (oczko 50
x 200 mm) na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 2,5 m. Panel ogrodzenia h =
1,2 m.
Na podmurówce z elementów prefabrykowanych łączonych systemem ceowników
ocynkowane.
Dla boiska do koszykówki z dwóch stron (patrz rys. zagospodarowania) zastosowano
piłkochwyt z siatki z tworzywa 5 mm oczko 8x8 cm. Wysokość piłkochwytu 4 m. Dopuszcza
się piłkochwyt panelowy wysokości 4 m w tym przypadku w linii ogrodzenia.
Furtka na plac zabaw szerokości ok.1,0 m, oraz uchylny panel (skrzydło) szerokości ok. 0,6
m. Odległość między furtką a słupkiem ogrodzeniowym nie może być mniejsza niż 12 mm,
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bez względu na to, czy jest w pozycji zamkniętej, otwartej lub półotwartej – unikamy w ten
sposób ryzyka zakleszczenia dziecięcych paluszków.
8) Tablica:
Tablica z regulaminem, na tablicy informacja o monitoringu terenu.
9) Prace wykończeniowe, porządkowe, geodezyjne oraz opracowanie dokumentacji
powykonawczej.
10) Nasadzenie traw wg zagospodarowania zieleni (trawy).
Wzdłuż ogrodzenia od południa, północy nasadzenia traw gatunku Miskant olbrzymi 51 szt.,
od drogi i wzdłuż chodnika Miskant Chiński (Klieine Silverspinne) 74 szt. Rośliny wszystkie
dostarczone w pojemniku C3.
Dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla
ozdobnego materiału szkółkarskiego” – opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich na
podstawie niemieckiej normy DIN 18290 z 1997 r., jak również musi być właściwie oznaczony,
tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma itp. Na całej
powierzchni projektowanych urządzeń należy usunąć grunt zanieczyszczony (perz),
pozostałości
po
rozbiórkach,
gruz,
kamienie,
śmieci
itp.
W obszarze sadzenia traw, przed ich posadzeniem ziemię trzeba przekopać
i dokładnie odchwaścić, zwłaszcza z perzu. Istniejącą ziemię rodzimą wzbogacić ziemią
urodzajną, dodać kompost. Rozkładamy go kilkucentymetrową warstwą na powierzchni gruntu
i przekopujemy. Żeby zapobiec niekontrolowanemu wzrostowi, otoczyć miejsce, w którym
rosną, taśmą ze sztucznego tworzywa szerokości 40 cm, którą wkopuje się pionowo w glebę.
2. Termin realizacji zadania:
Termin rozpoczęcia prac – od dnia przekazania placu budowy
Termin zakończenia prac: 120 dni od dnia przekazania terenu budowy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 14 dni od dnia podpisania
umowy.
3. Okres gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy wynosi nie mniej niż 36 miesięcy
i rękojmi za wady robót na okres zgodny z gwarancją.
4. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru końcowego
przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy
odbiorze końcowym.
Inne informacje
1. Wszelkie zgody na przejazdy, w tym ewentualne przejazdy nienormatywne leżą po stronie
Wykonawcy.
2. W wycenie oferty Wykonawca winien uwzględnić koszty utylizacji powstałych w trakcie
robót budowlanych odpadów wraz z ich załadunkiem i transportem na składowisko
odpadów.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie
łączną cenę robót i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania (m.in. opłaty za
utylizację, opłaty za obsługę geodezyjną i wykonanie map powykonawczych oraz inne
opłaty niezbędne dla realizacji inwestycji) zgodnie z dokumentacją projektową.
4. Zakres prac oraz odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną
oferty obejmuje również sporządzenie dokumentacji powykonawczej w szczególności:
− wszelkie pozwolenia, zaświadczenia, protokoły urzędowe związane z realizacją robót
wynikające z Prawa Budowlanego;
− powiadomienie odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego;
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− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wszystkich robót, opracowaną na aktualnym
planie sytuacyjno-wysokościowym, w ramach zamówienia;
− geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne wykonanych elementów robót,
− protokół odbiorów końcowego;
− deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności dla materiałów i urządzeń;
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami
i obowiązującymi Polskimi Normami;
− oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu,
a także w razie korzystania ulicy, sąsiedniej działki lub lokalu;
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ZAŁĄCZNIK NR I.5
WZÓR UMOWY
NR DI-BI.7013. … .2021.RW
o wykonanie robót budowlanych
zawarta w dniu ..................................... w Zielonej Górze pomiędzy Miastem Zielona Góra-Urząd Miasta
Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP: 973-100-74-58, reprezentowanym przez
Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego, zwanym w treści umowy „Zamawiającym” z jednej strony,
a
……………………………………………………………………. z siedzibą w…………………………... przy
ul…………………………………, zarejestrowanym w Wydziale ….. Krajowego Rejestru Sądowego
w …………… pod nr …………, kapitał zakładowy w wysokości………………, NIP………….,
Regon……………… lub (imię) …….. (nazwisko) ………….. zam. (adres miejsca zamieszkania)
……………., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (imię) ………….. (nazwisko) …………..
(nazwa handlowa) ……………………..….. z siedzibą w (adres prowadzonej działalności gospodarczej)
……………………………………, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, z drugiej strony,
o następującej treści:
§ 1. Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
r., poz. 2019 z późn. zm.) udziela zamówienia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zagospodarowanie terenu dz.nr 20/5 w sołectwie Jany/Stożne na cele rekreacyjno-sportowe wraz z
wykonaniem
niezbędnej
infrastruktury
i
siłowni
napowietrznej,
realizowane
pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Stożne (dz. nr 20/5 obręb 0056)” w ramach zadań pn.:
„Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na
terenie Dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego” oraz zadanie inwestycyjne pn.:
„Zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno-sportowe w sołectwie Jany”.
§ 2.1. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określony jest dokumentacją
projektową, SWZ oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……………. 2021 r., stanowiących integralną część
umowy.
2. Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych
z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.
§ 3.1. Termin rozpoczęcia przez Wykonawcę robót strony ustalają na dzień przekazania terenu
budowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 120 dni od dnia
przekazania terenu budowy.
§ 4.1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót,
oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.
2. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność
prawną i finansową za szkody wyrządzone w tracie realizacji robót budowlanych Zamawiającemu
i osobom trzecim oraz z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej.
3. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność
prawną za bezpieczeństwo osób trzecich i osób, z udziałem których wykonuje przedmiot umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące
czynności objęte przedmiotem zamówienia polegające na: wykonaniu robót budowlanych związanych
z budową nawierzchni utwardzonych oraz ukształtowania terenu.
5. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia
Wykonawca winien złożyć na żądanie Zamawiającego oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na
podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 4 zawierającego w szczególności informacje: imię
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres
obowiązków pracownika.
6. Przepisy ust. 4 i ust. 5 stosuje się również do Podwykonawców z zachowaniem postanowień
§18 ust.1 pkt.13.
§ 5.1 Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiającym oraz sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We
wszelkich sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie
bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym.
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2. Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonywaniu umowy.
§ 6.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, dokumentacją projektowo-techniczną, w pełnej
zgodności z technologią robót wynikającą z instrukcji producentów i dostawców materiałów, etyką
zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony
Zamawiającego.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne zachowanie za działania i zaniechania osób,
z których pomocą wykonuje przedmiot umowy.
§ 7.1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona przedmiot umowy o którym mowa w § 1
z udziałem Podwykonawcy (-ów): ……………………………………………………, 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. Umowy o
podwykonawstwo stanowią załącznik do umowy.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje się do Podwykonawcy (-ów), o których mowa w ust. 1 oraz
innych Podwykonawców i ich dalszych Podwykonawców, którym Wykonawca powierzy wykonanie
części przedmiotu zamówienia.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub
roboty budowlanej.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji
zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, nie później niż
w terminie 15 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy, o którym
mowa w ust. 5, nie spełniającego wymagań ust. 4 i 12. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do
przedłożonego projektu umowy, o którym mowa w ust. 5 w terminie, o którym mowa w zadaniu
poprzedzającym uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię
zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust.
7, w przypadkach o których mowa w ust. 4 i 12. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej
umowy, o której mowa w ust. 7 w terminie, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym uważa się za
akceptację umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000 zł.
10. Jeżeli umowa, o której mowa w ust. 9 przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż
określony w ust. 4 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej
umowy
pod
rygorem
wystąpienia
o
zapłatę
kary
umownej,
o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 9).
11. Postanowienia ust. 4 - 10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo. Wszelkie zmiany dotyczące umowy o podwykonawstwo wymagają pisemnej formy,
pod rygorem nieważności.
12.
Wykonawca,
Podwykonawca
lub
dalszy
Podwykonawca
zapewni,
aby
w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialności za wady nie
był krótszy od okresu odpowiedzialności za wady wobec Zamawiającego, o którym mowa w §11 ust. 1
i 2.
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§ 8.1. Z tytułu należytego wykonania umowy, Robót budowlanych, o których mowa
w § 1 ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie w wysokości
wartość zamówienia tj. ……………..zł. netto (słownie: ………………../100), powiększone o podatek
VAT …….% tj. ……………zł.(słownie: ……………../100) co stanowi łączną kwotę …………….. zł
brutto (słownie: …………………./100).
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie w częściach:
a) w ramach zadania „Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń
sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu
sołeckiego”-, w wysokości wartość zamówienia tj. …………….zł. netto (słownie:
……………………./100) powiększone o podatek VAT ……% tj. ……………..zł (słownie:
……………………/100), co stanowi łączną kwotę ………………….zł. brutto (słownie:
………………………/100);
b) w ramach zadania: „Zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno-sportowe
w sołectwie Jany”, w wysokości wartości zamówieni tj. …………….. zł. netto (słownie:
……………………………/100) powiększone o podatek VAT……….% tj. ………..zł.
(słownie: ……………………../100) co stanowi kwotę …………………zł. brutto (słownie:
………………………………./100)

2. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom
i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezależnie od rozmiaru prac i innych świadczeń oraz
ponoszonych kosztów ich realizacji, wynikające wprost ze SWZ wraz z załącznikami, jak również w niej
nie ujętych, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw
związanych z realizacją niniejszej umowy.
§ 9.1. Wykonawca ponosi koszty obsługi geodezyjnej inwestycji, zarówno wykonywanej siłami
własnymi, jak i zleconej specjalistycznym jednostkom, a także wszelkie inne koszty niezbędne do
wykonania kompletnego dzieła budowlanego umożliwiającego uzyskanie decyzji zezwalającej na
użytkowanie wykonanego obiektu, o którym mowa w § 1 , zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Uzyskanie zgody na ewentualne zajęcie pasa drogowego w zakresie niezbędnym dla
realizacji inwestycji leży po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez
Zamawiającego, a także pracownikom innych organów nadzoru, do których należy wykonywanie zadań
określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz do
udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt
własny, ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku z realizacją niniejszej umowy.
5. Budynki przylegające do terenu inwestycji będą w trakcie realizacji robót budowlanych czynne
i użytkowane. Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji i realizacji robót budowlanych, by
umożliwić swobodny dostęp do tych obiektów i bezpieczne ich użytkowanie oraz ograniczyć do
minimum uciążliwości wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia.
§ 10.1. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone,
co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej opracowanej zgodnie z wymaganiami SWZ
wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1, muszą odpowiadać, co do jakości wymogom
dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z art. 10 ustawy Prawo budowlane, (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), a także wymaganiom jakościowym
określonym w dokumentacji projektowej.
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego (osób/
podmiotów wskazanych przez Zamawiającego) okazać, w stosunku do wskazanych materiałów
certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą
techniczną.
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał
ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz użytych materiałów - badania te zostaną
wykonane na koszt Wykonawcy.
5. Stosownie do postanowień ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r. poz.
797 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
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odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), strony ustalają, iż Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą
odpadów powstałych w związku z realizacją zamówienia objętego niniejszą umową, przez co koszty i
obowiązki wynikające z przepisów prawa w tym zakresie obciążają Wykonawcę.
§ 11.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy
na okres …. miesięcy i rękojmię równą okresowi gwarancji.
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru końcowego
przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze
końcowym.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach
określonych w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania
stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego,
przy czym jeżeli usunięcie wady z przyczyn technicznych / technologicznych nie będzie możliwe
Zamawiający wyznaczy termin dłuższy, technicznie / technologicznie uzasadniony uzgodniony przez
Strony.
6. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji
i rękojmi w wyznaczonych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy, który zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania.
7. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres
realizacji i wartość min. 100 000,00 zł stanowiący załącznik do umowy. Ubezpieczenie OC winno
obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.
8. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed zakończeniem
realizacji umowy, Wykonawca przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu
dokument o kontynuacji ubezpieczenia, z zachowaniem postanowień ust. 7, pod rygorem naliczenia kar
umownych, o których mowa w § 18 ust.1 pkt. 12.
§ 12. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada
za organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadów,
opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na terenie budowy, w jej
otoczeniu i drogach dojazdowych. W przypadku zaniechania, czynności porządkowe mogą zostać
wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
§ 13.1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych (wystawianych nie
częściej niż jeden raz w miesiącu) i faktury końcowej, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Podstawą przyjęcia przez Zamawiającego faktury częściowej będzie podpisany przez
inspektora nadzoru i Strony protokół odbioru elementów robót.
3. Całkowita suma wartości faktur częściowych ustala się na maksymalnie 80% wartości
umowy, o której mowa w § 8 ust. 1, co Wykonawca uwzględni w harmonogramie wykonania robót.
4. Podstawą przyjęcia przez Zamawiającego faktury końcowej w wysokości minimum 20%
wartości umowy, o której mowa w § 8 ust. 1, będzie podpisany przez inspektora nadzoru i Strony
protokół odbioru końcowego sporządzony po zakończeniu realizacji wszystkich elementów przedmiotu
zamówienia i pozostałych czynności objętych niniejszą umową.
5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktur, o których mowa w ust. 1, dowody
potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
w szczególności 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. W przypadku nie przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 5 Zamawiający
uprawniony jest do wstrzymania się z wypłatą wynagrodzenia i naliczenia kary, o której mowa w § 18
ust. 1 pkt 8).
§ 14.1. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do
poszczególnych odbiorów częściowych i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia
Wykonawcy, a w przypadku robót ulegających zakryciu i zanikających – w ciągu 3 dni roboczych.
2. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru częściowego podpisany przez Strony
i inspektora nadzoru.
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3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru częściowego, jeżeli
w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad lub braków, które uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru
o usunięciu wad i braków oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych
uprzednio robót jako wadliwych lub niewykonanych.
§ 15.1. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu wykonanego przedmiotu
zamówienia, po stwierdzeniu jego zgodności z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi,
oraz niniejszą umową.
2. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu zakończenie realizacji inwestycji
(gotowość do odbioru) wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pismem. Zamawiający wyznaczy
termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru,
zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia
odbioru końcowego dokumentację powykonawczą (wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną)
oraz inne dokumenty związane z przedmiotem odbioru, w szczególności certyfikaty, deklaracje
zgodności, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, świadczenia dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, protokoły badań i sprawdzeń, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia właściwych organów,
gestorów sieci, itp.
4. Strony sporządzą protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia, w
szczególności Zamawiający wyznaczy terminy usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru.
5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli
w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad i braków, które uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru
o usunięciu wad i braków oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych
uprzednio robót jako wadliwych lub niewykonanych.
7. Zamawiający określi termin przeglądu technicznego obiektu, o którym mowa w § 1 przed
upływem okresu rękojmi oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad.
§ 16.1. Płatność za wykonany i odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy określony w
§1 odbywać się będą na podstawie faktur wystawionych na adres:
Nabywca: Miasto Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP 973-100-74-58.
Odbiorca: Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra. Skrzynka PEPPOL nr
GLN 5907653846021. Do każdej faktury należy załączyć stosowne protokoły odbiorów częściowych
robót, a do faktury końcowej protokół końcowego odbioru robót wraz z pisemnymi potwierdzeniami
podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań i płatności oraz zrzeczeniu
się wszelkich roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.
2. Płatność za faktury częściowe odbywać się będzie w terminie 21 dni, a za fakturę końcową
w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia faktury na adres odpowiednio określony w
ust. 1 przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze, z zastrzeżeniem § 16
ust. 7 pkt 2.
3. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku
adresata faktury.
4. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę wymagalnego wynagrodzenia Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty
przysługującej odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (bez odsetek należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy), który zawarł:
1) zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub
2) przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 , dotyczy wyłącznie należności:
1) powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub
2) powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
przedkładającego kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
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6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 4, Wykonawca może zgłosić
pisemne uwagi dotyczące zasadności tej zapłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od
Zamawiającego.
7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 6, 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;
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 4, Zamawiający potrąca
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust.
1.
§ 17. W przypadku gdyby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia bez należytej
staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami,
zasadami BHP, dokumentacją projektowo-techniczną lub niezgodnie z umową Zamawiający ma prawo:
1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania prac,
2) odstąpić od umowy,
3) powierzyć poprawienie lub wykonanie prac objętych umową innym podmiotom na koszt
i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
4) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należność z tytułu poniesionej i udokumentowanej szkody.
§ 18.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
o którym mowa w § 3 w wys. 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1;
2) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w protokole odbioru częściowego lub końcowego
terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,05% kwoty wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1;
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn za które
Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez
Wykonawcę przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową w wysokości 20% kwoty
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1;
4) za odstąpienie od umowy w całości lub części, lub zaprzestanie jej wykonywania przez
Wykonawcę w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1;
5) za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 7 ust. 4, ustalonego w umowie
o podwykonawstwo, w wysokości 0,01% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 8 ust. 1;
6) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego zgodnie z § 7 ust. 5 terminu w przedłożeniu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w
wysokości 0,01% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1
7) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonych w § 7 ust. 7 i 9 terminów przekazania kopii
zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w wysokości 0,01% kwoty wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w §8 ust. 1;
8) za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 13 ust. 5,
liczonym od dnia doręczenia faktury, o której mowa w § 16 ust. 2 w wysokości 0,01% kwoty
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1;
9) za każdy dzień zwłoki w dokonaniu czynności, o której mowa w § 7 ust. 10, liczonym od dnia
określonego w wezwaniu w wysokości 0,01% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8
ust. 1.
10) za zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego w wysokości
0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki przypadek;
11) za każdy dzień zwłoki za nie zrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §19 ust. 3 w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto;
12) za każdy dzień zwłoki za nie zrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności
ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 ust. 8 w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego
brutto o którym mowa w § 8 ust. 1,
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13) za nie zrealizowanie każdorazowo obowiązku (za każdego pracownika), o którym mowa w § 4
pkt 4 Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł brutto.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 – w wysokości
0,05% kwoty wynagrodzenia brutto;
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyłączeniem art.
20 ust. 1 pkt 1 - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.
3. Kary za zwłokę w wykonaniu elementu przedmiotu zamówienia lub jego całości nie są
naliczane po dacie otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o zakończeniu elementu
przedmiotu zamówienia robót lub jego całości pod warunkiem, że w następstwie takiego zgłoszenia
odbiór (częściowy lub końcowy) został dokonany, a zgłoszenie zostało dokonane po faktycznym
wykonaniu oddawanego elementu przedmiotu zamówienia lub jego całości.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
5. W przypadku zwłoki w realizacji prac w stosunku do terminów wynikających
z harmonogramu realizacji inwestycji Zamawiający, po pisemnym powiadomieniu, może odstąpić od
umowy i powierzyć realizację prac innemu Wykonawcy.
6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony to 50 %
wartości wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 8 ust. 1.
§ 19.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy, tj. 5 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 1, tj. w wysokości: ………….. zł (słownie:
………………….. złotych .. /100) w formie …………………. . Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Dokument potwierdzający wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 3 do umowy.
2. Strony ustalają, że część zabezpieczenia, tj. 70 % o równowartości kwoty: ………….. zł, jest
zwalniana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane, natomiast pozostała część zabezpieczenia, tj. 30 %
o równowartości kwoty: …………….. zł jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
3. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszący zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz, zobowiązany jest do odpowiedniego
przedłużenia terminu udzielonych zabezpieczeń w terminie 10 dni od dnia dokonania zmiany terminu
bez wzywania przez Zamawiającego pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 18
ust.1 pkt 11.
§ 20.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
okolicznościach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu,
2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od terminu rozpoczęcia robót ustalonego w §
3 ust. 1 bez uzasadnionych przyczyn, lub zaprzestał ich wykonywania w okresie obowiązywania
umowy i nie podejmuje ich mimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
3) Wykonawca pozostaje w zwłoce w realizacji elementów przedmiotu zamówienia ponad 14 dni
w stosunku do harmonogramu realizacji inwestycji, Wykonawca dopuszcza do wstrzymania
wykonywania elementów przedmiotu zamówienia ponad 14 dni nie mając na to zgody
Zamawiającego,
4) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej umowy
lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje
w zakreślonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania,
5) rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy lub wszczęto wobec niego postępowanie upadłościowe,
6) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,
7) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
8) w przypadku konieczności dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 16 ust. 4 lub konieczności dokonania bezpośrednich
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 8 ust. 1.
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2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu placu budowy przekracza 14 dni,
2) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego
zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 30 dni od upływu terminu płatności,
z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar
umownych.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach, o których mowa ust. 1 i 2 umowy.
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego
i inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający
zaawansowanie wykonanych elementów przedmiotu zamówienia, według stanu na dzień
odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w ww. terminie do sporządzenia protokołu
inwentaryzacji, Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie i będzie on uważany za prawidłowy
i obowiązujący,
2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy wykonanych elementów
przedmiotu zamówienia na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia
protokołu inwentaryzacyjnego.
6. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:
1) dokonania odbioru wykonanych elementów przedmiotu zamówienia oraz zapłaty wynagrodzenia
za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy,
2) zapłaty wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstąpienia, w zakresie ustalonym
w protokole inwentaryzacji wg stawek i cen jednostkowych przyjętych przez Wykonawcę do
kalkulacji oferty, przy uwzględnieniu wszystkich przysługujących Zamawiającemu kar umownych
i odszkodowań.
7. Koszty zabezpieczenia przerwanych elementów przedmiotu zamówienia, potwierdzonych
przez Strony umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi Strona winna odstąpienia od umowy. Inne
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi ta Strona, z winy której doszło do
odstąpienia.
§ 21.1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
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;
2) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy, pod warunkiem że:
a) zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot zamówienia
określony w SWZ 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 SWZ 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 złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej lub normami technicznymi, w szczególności długotrwałe ujemne temperatury
zewnętrzne podczas wykonywania robót budowlanych na zewnątrz budynku oraz
w pomieszczeniach, w których warunki atmosferyczne mają wpływ na prowadzone prace
budowlane
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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
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
j) 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.;
k) zaszły okoliczności związane z wystąpieniem Covid-19;
3) w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do
przewidzianych w SWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem,
że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno – użytkowych obiektu, o którym mowa
w § 1 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;
4) w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz
z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, pod warunkiem, że wykonanie całości
przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek
roszczenia związane z ograniczeniem zakresu realizacji umowy. Zapłata wynagrodzenia za
wykonane prace nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu inwentaryzacji wg stawek i cen
jednostkowych przyjętych przez Wykonawcę do kalkulacji oferty. Zamawiający przewiduje
możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia do minimalnej wartości 80 % wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.
5) w zakresie zmian personalnych wśród osób ze względów losowych, służbowych, z powodu
niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu innych istotnych przyczyn, pod
warunkiem, iż nowowprowadzane osoby spełniają wymagania określone w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 Wykonawca musi uzyskać zgodę
Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie, po uprzednim pisemnym
udokumentowaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
określonych w SWZ.
W przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę
o takim fakcie; zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy;
6) w zakresie powierzenia części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy(-om) lub dalszym
Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 7 ust. 1 lub wprowadzenia
innych Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców,
7) w zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjalne 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 oraz braku podstaw do wykluczenia określonych w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego
zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń
Wykonawcy do ich dokonania. Wykonawca winien złożyć wniosek dokumentujący zaistniałe zmiany.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod
rygorem nieważności, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 6). Podstawą
wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony, która jest inicjatorem jej wprowadzenia.
§ 22. Pełnomocnikami Zamawiającego uprawnionymi do nadzoru i podejmowania decyzji
w sprawach przedmiotu zamówienia jest dyrektor lub jego zastępca Departamentu Inwestycji Miejskich
oraz inne osoby/podmioty wskazane przez Zamawiającego.
§ 23.1 Wykonawca oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskuje
w celu realizacji niniejszej umowy,
2. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji
dotyczącej zadania inwestycyjnego jest Urząd Miasta Zielona Góra reprezentowany przez Prezydenta
Miasta. Zawarte w dokumentacji dane osobowe są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do zawarcia
oraz wykonania niniejszej umowy, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze w związku z realizacją zadania, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.
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3. Dane mogą być przekazywane instytucjom oraz osobom biorącym udział w procesie
budowlanym w tym podmiotom tj.: Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Konserwatorowi
Zabytków oraz innym organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia
i realizacji umowy.
5. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania dostępu do nich,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.
6. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas
trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu
roszczeń.
7. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
§ 24.1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć
będą przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), Prawa budowlanego (Dz.
U.
z
2020
r.,
poz.
1333)
oraz
ustawy
z
dnia
11
września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z póź. zm.).
2. Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zapłaty, które nie
zostaną rozwiązane polubownie, Strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy:
1) dokumentacja projektowa,
2) oferta Wykonawcy,
3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
4) kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
5) umowy o podwykonawstwo.
6) harmonogram rzeczowo finansowy,
7) wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………………….....................

……………………………….....................
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