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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
na:

„Pawilon ekspozycyjny dla projektu artystycznego

DOTYK w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie”

Postępowanie o udzielenie wyżej wymienionego zamówienia publicznego prowadzone jest w
trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 113, poz. 759. ze zm.)
zwaną dalej: „Ustawą”.

Warszawa, dnia 28.06.2013 roku
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4. Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia – Załącznik nr 4
do SIWZ
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1. Definicje
Zamawiający

Centrum Nauki Kopernik

Zamówienie

Zamówienie

publiczne,

którego

przedmiotem

jest

„Pawilon ekspozycyjny dla projektu artystycznego
DOTYK w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie”
Postępowanie

Niniejsze

postępowanie

prowadzone

w

trybie

o

udzielenie

przetargu

Zamówienia,

nieograniczonego,

zgodnie z przepisami Ustawy;
Oferta

Dokument sporządzony w formie pisemnej pod rygorem
nieważności,

podpisany

zgodnie

z

zasadami

reprezentacji Wykonawcy, złożony w odpowiedzi na
przekazaną przez Zamawiającego SIWZ;
Wybrany Wykonawca

Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza;

Umowa

Umowa w sprawie Zamówienia, którą Zamawiający
planuje zawrzeć z Wybranym Wykonawcą;

SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

Załącznik

Dokument, tak nazwany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia,

stanowiący

jej

integralną

część;
Siedziba Zamawiającego

oznacza siedzibę Zamawiającego, znajdującą się na
terenie

Warszawy

przy

ulicy

Wybrzeże

Kościuszkowskie 20;
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Roboty budowlane

wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych, określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 2c Ustawy lub obiektu budowlanego, a
także realizację obiektu budowlanego, za pomocą
dowolnych

zgodnie

środków,

z

wymaganiami

określonymi przez Zamawiającego.
2. Język Postępowania
2.1.

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2.2.

Wszelkie oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski
muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

3. Dane Zamawiającego
Nazwa:

Centrum Nauki Kopernik

Adres Siedziby Zamawiającego:

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00–390 Warszawa

adres poczty elektronicznej:

sekretariat@kopernik.org.pl

4. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony do kontaktów z Wykonawcami
Zamawiający upoważnił do kontaktów z Wykonawcami następującą osobę:
Katarzyna Marzoch
adres:

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa, Polska

5.
5.1.

faks:

0 22 596 41 13

adres poczty elektronicznej:

przetargi@kopernik.org.pl

Tryb udzielania Zamówienia i informacje o miejscu zamieszczenia ogłoszenia
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy w trybie przetargu
nieograniczonego.

5.2.

Zamawiający

nie

dynamicznego

przewiduje

systemu

zawarcia

zakupów,

a

umowy
także

ramowej

nie

oraz

przewiduje

ustanowienia
wyboru

oferty

najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
5.3.

Ogłoszenie o Zamówieniu zostało opublikowane:
a. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr: 251084 - 2013;
b. na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.kopernik.org.pl

w

dniu:

28.06.2013 r.
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c. na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu: 28.06.2013 r.
d. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik
http://bip.kopernik.org.pl/ w dniu: 28.06.2013 r.

6.

Komunikowanie się Zamawiającego z Wykonawcami w trakcie prowadzenia
Postępowania

6.1.

W postępowaniu o udzielenie Zamówienia Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać oświadczenia i dokumenty, w tym: wnioski, zawiadomienia, informacje,
pytania i odpowiedzi w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (z
zastrzeżeniem postanowień pkt. 6.2).

6.2.

Forma pisemna wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których
Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem lub drogą elektroniczną:
- złożenie Oferty;
- zmiana Oferty;
- uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1
Ustawy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 Ustawy,
- czynności, o których mowa w pkt 16.3. SIWZ.

6.3.

Zamawiający, jeśli otrzyma od Wykonawcy prośbę o potwierdzenie doręczenia
oświadczenia lub dokumentu przekazanego faksem lub drogą elektroniczną,
niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania korespondencji odpowiednio faksem
lub pocztą elektroniczną.

6.4.

Wykonawca, jeżeli otrzyma od Zamawiającego oświadczenie lub dokument faksem
lub pocztą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania tej
korespondencji odpowiednio faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wysłania
oświadczenia lub dokumentu faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający nie będzie
przekazywał ich w formie pisemnej.

6.5.

Wszelkie dokumenty i oświadczenia, w tym: wnioski, zawiadomienia, informacje,
pytania i odpowiedzi, powinny być kierowane na adres osoby uprawnionej do
kontaktów z Wykonawcami na wskazany w SIWZ numer faksu lub adres poczty
elektronicznej.

6.6.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty
elektronicznej lub nr faksu, podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w
sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

6.7.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
6

Nr postępowania: PO/ZP14/2013/CNK/KM

na 2 dni przed upływem terminu składania Ofert – pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie

treści

specyfikacji

istotnych

warunków zamówienia

wpłynął

do

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania Ofert.
6.8.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 6.7. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6.9.

Przedłużenie terminu składania Ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 6.7.

6.10.

Treść

zapytań

wraz

z

wyjaśnieniami

Zamawiający

przekazuje

wszystkim

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli
SIWZ jest udostępniony na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
6.11.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
Ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający
niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli
SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

6.12.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
Zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania Ofert, o czym poinformuje Wykonawców,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronach internetowych, o
których mowa w pkt 5.

6.13.

Zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o Zamówieniu może nastąpić także w
przypadkach opisanych w art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy.

6.14.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści SIWZ, Zamawiający może
przedłużyć termin składania Ofert.

6.15.

Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na zapytania zgłaszane telefonicznie.

6.16.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.

6.17.

Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w Siedzibie Zamawiającego przez
przedstawiciela/li Wykonawcy zamierzającego ubiegać się o udzielenie niniejszego
Zamówienia.
Zamawiający przewiduje wizję lokalną dnia 04.07.2013 r. o godz. 10:00.
Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji lokalnej są zobowiązani zgłosić
swoje uczestnictwo.
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Kontakt: przetargi@kopernik.org.pl

7. Informacje o formie składanych dokumentów
7.1.

Wszelkie oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę w postępowaniu, w
tym Oferta, muszą być podpisane w imieniu Wykonawcy przez osobę lub osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
potwierdzającym

prawo

do

reprezentowania

Wykonawcy

albo

zgodnie

z

pełnomocnictwem).
7.2.

W przypadku dokonywania czynności przez pełnomocnika Wykonawcy, przy pierwszej
czynności powinien on przedstawić Zamawiającemu pełnomocnictwo określające jego
zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Składane
pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej
kopii.

7.3.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w
Postępowaniu i zawarcia Umowy (lider Konsorcjum).

7.4.

Wyżej wymienione oświadczenia i dokumenty, powinny zostać podpisane czytelnie, tj.
w sposób umożliwiający ustalenie imienia i nazwiska osoby składającej podpis.

8. Termin wykonania Zamówienia
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia, w terminie 78 dni
od dnia podpisania Umowy.
9. Oferty częściowe i wariantowe
9.1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania Ofert częściowych.

9.2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia Oferty wariantowej, tzn. Oferty
przewidującej odmienny sposób wykonania Zamówienia niż określony w SIWZ.

10. Opis przedmiotu Zamówienia
10.1.

Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu pawilonu
ekspozycyjnego o konstrukcji stalowej w siedzibie Zamawiającego.
Zakres prac obejmuje wykonanie:
a) montażu konstrukcji pawilonu
b) instalacji elektrycznej
c) instalacji tryskaczowej
8
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d) instalacji systemu sygnalizacji pożaru
e) instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego
f) instalacji wentylacyjnej
g) robót wykończeniowych
10.2.

Główny kod CPV:
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych
obiektów budowlanych
Uzupełniające kody CPV:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

10.3.

Szczegółowy zakres rzeczowy i opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja
projektowa (Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 8 do SIWZ).
Uwaga! Dokumentacja projektowa jest dostępna pod poniższym adresem:
http://cnk.home.pl/Dokumentacja_projektowa-Zalacznik_nr_9_do_SIWZ.zip

10.4.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot
zamówienia – minimalny okres gwarancji wymagany na przedmiot zamówienia
wynosi 36 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od dnia odbioru końcowego.

10.5.

Zamawiający

dopuszcza

udział

podwykonawców

do

realizacji

przedmiotu

zamówienia.
10.6.

Wskazania w SIWZ nazw i symboli zastosowanych materiałów budowlanych i
technologii należy rozumieć jako spełnienie wymaganych podstawowych parametrów
technicznoużytkowych. Oznacza to, że zgodnie z Ustawą Zamawiający dopuszcza
składanie Ofert materiałów budowlanych i technologii wykonania robót jako
równoważne i o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż opisanych
przez Zamawiającego.

10.7.

Gdziekolwiek w SIWZ powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i
przepisów, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
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pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru /Kierownika projektu. Różnice
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być
dokładnie

opisane

przez

Wykonawcę

i

przedłożone

Inspektorowi

Nadzoru

/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
10.8.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

11. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków

11.1.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
Zamawiający

uzna

za

spełniony

warunek

dotyczący

dysponowania

odpowiednim

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi 3 osobami
uczestniczącymi w wykonaniu Zamówienia:
a) kierownikiem Budowy posiadającym co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
b) kierownikiem robót posiadającym co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych;
c) kierownikiem robót posiadającym co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych;
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010, Nr 243, poz. 1623 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.).
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Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).
Uwaga!
W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia powyższy warunek może być spełniony przez wszystkich Wykonawców łącznie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej tzn. warunek ten zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę
250 000,00 zł (słownie: dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych) w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Uwaga!
1.

W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia powyższy warunek powinien spełnić co najmniej jeden z
Wykonawców samodzielnie.

2.

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów,
to co najmniej jeden z nich powinien samodzielnie spełnić powyższy warunek udziału
w postępowaniu.

11.2.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek
udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Uwaga!
W

przypadku

o

udzielenie

składania

Oferty

Zamówienia,

przez

Wykonawców

powyższy

warunek

ubiegających
powinien

się

spełniać

wspólnie
każdy

z Wykonawców samodzielnie.
11.3. Ponadto, w Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają
warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Ustawy.
11.4.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 12. SIWZ.

12. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
12.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 Ustawy, do oferty należy dołączyć:
a) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki dotyczące udziału w Postępowaniu
(Załącznik nr 2 do SIWZ);
W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
b) Wypełniony wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie
niezbędnym do spełnienia warunku opisanego w pkt 11.1.3), wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (według załącznika nr 4 do SIWZ);
c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę 250 000,00 zł (słownie: dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych)
związaną z przedmiotem Zamówienia (zgodnie z warunkiem opisanym w pkt 11.1.4 SIWZ).
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12.2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
Ustawy, do Oferty należy dołączyć:

a) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik Nr 5 do SIWZ);

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert;
W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

12.3. Ponadto, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5) Ustawy, do Oferty należy dołączyć:

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5) Ustawy, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik
nr 6 do SIWZ).

W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

12.4.

UWAGA! Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów,
stosuje się przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).
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12.5.

W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów zobowiązany jest złożyć:

a) w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
Uwaga!
Oświadczenie podmiotu trzeciego, aby mogło być uznane za dowód potwierdzający
dysponowanie zasobami tego podmiotu, musi posiadać zarówno stosowną treść, z której
będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia wykonawcy określonych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia, jak i formę pisemną oraz
dla swej skuteczności musi także zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Mając na uwadze powyższe, w
przypadku złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego, Wykonawca zobowiązany jest
również do złożenia dowodów, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była
uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego (dokumenty uprawniające do
reprezentacji).
Złożony dokument powinien określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
Zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia.

Jeżeli przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich
udzielającym,

niemożliwe

do

samodzielnego

obrotu

i

dalszego

udzielenia

bez

zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać
wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia, wraz ze
wskazaniem zakresu i okresu uczestnictwa podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia,
gwarantującego realne przekazanie zasobów, na których polega Wykonawca.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku określonego w pkt 11.1.4) SIWZ, polega
na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
Ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia następującego dokumentu dotyczącego tych
podmiotów tj. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
14
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działalności na kwotę 250 000,00 zł (słownie: dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych)
związaną z przedmiotem Zamówienia.

12.6.

Dokument, o którym mowa w pkt 12.2.b) (aktualny odpis z właściwego rejestru lub z
centralnej

ewidencji

i

działalności

gospodarczej)

oraz

12.1.c)

może

być

przedstawiony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenia, o
których mowa w pkt. 12.1. a) , b) , 12.2.a), 12.3 oraz 12.5. a) należy przedstawić w
formie oryginału.

12.7.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

13. Informacje dotyczące składania Oferty i sposobu obliczenia ceny

13.1.

Na Ofertę składają się:
a) wypełniony Formularz Oferty (łącznie z informacją o zamiarze albo braku
zamiaru powierzenia podwykonawcom części Zamówienia), którego wzór stanowi
Załącznik nr 7 do SIWZ;
c) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu z pkt 12 SIWZ;
d) pełnomocnictwo do podpisania Oferty, o ile prawo do podpisania Oferty nie
wynika z innych dokumentów złożonych wraz z Ofertą. Składane pełnomocnictwo
winno być złożone na warunkach określonych w pkt 7 SIWZ.

13.2.

Oferta winna być sporządzona trwałą, czytelną techniką, np. za pomocą drukarki
komputerowej, zgodnie z Formularzem Oferty. Ewentualne poprawki w tekście
Oferty winny być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę lub
osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

13.3.

Zaleca się, aby wszystkie części Oferty były trwale spięte, ponumerowane
oraz zaparafowane albo podpisane przez osobę lub osoby uprawnione
do występowania w imieniu Wykonawcy.

13.4.

Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób
zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem:
15
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„Pawilon ekspozycyjny dla projektu artystycznego DOTYK w Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie
Nie otwierać przed dniem 15.07.2013r., godz. 13:15
nr postępowania: PO/ZP/14/2013/CNK/KM”

Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią
Wykonawcy.
13.5.

W

przypadku

nieprawidłowego

zaadresowania

lub

zamknięcia

koperty

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej
przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone
Wykonawcom.
13.6.

Wszystkie ceny podane w Formularzu Oferty i Cena Oferty brutto winny być
podane w złotych polskich. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym będą wykonywane w złotych polskich. Złożenie Oferty z ceną w
walucie obcej spowoduje uznanie Oferty za niezgodną z treścią SIWZ i jej
odrzucenie.

13.7.

Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę (z podatkiem
VAT obliczonym zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie przedmiotu
oferty – w tym z uwzględnieniem przepisów dotyczących wewnątrzwspólnotowej
dostawy towarów) w PLN, obejmującą cenę za wykonanie przedmiotu
zamówienia na warunkach określonych we Wzorze umowy oraz w Załączniku nr
7 do SIWZ – Formularz Oferty.

13.8.

Obliczając Cenę Oferty brutto Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w niej
wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania Zamówienia, w
tym wykonania wszelkich prac towarzyszących, w szczególności opracowania
dokumentacji powykonawczej oraz wykonania wszystkich robót tymczasowych
potrzebnych do wykonania robót wymienionych w punkcie 10 SIWZ, w
szczególności

wszystkich

konstrukcji

i

elementów

zabezpieczających

prowadzenie robót.
13.9.

Ponadto, Cenę Oferty brutto należy obliczyć na podstawie Dokumentacji
projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
wiedzy technicznej,

przy czym załączony do SIWZ Przedmiar robót stanowi

informację uzupełniającą /materiał pomocniczy/ i nie musi stanowić podstawy
kalkulacji Ceny Oferty brutto.
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Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na
tej podstawie kalkulacji ceny odpowiada wyłącznie Wykonawca.
13.10. Wszystkie składniki cenowe określone w Ofercie powinny być

liczone

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13.11. Cena podana przez Wykonawcę ustalana jest na cały okres obowiązywania
umowy, nie podlega zmianie i waloryzacji.
13.12. Zasady zaokrąglania do pełnego grosza (do dwóch miejsc po przecinku):
Zaokrągleń należy dokonywać w następujący sposób: końcówki poniżej 0,5
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (tj.
jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza lub równa „4”, to należy zaokrąglić
w dół, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od „5” należy
zaokrąglić w górę”).
13.13. Jeżeli zostanie złożona Oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
Zamawiający w celu porównania Ofert doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
13.14. Wykonawcy nie są zobowiązani do przedłożenia kalkulacji ceny wraz z
Ofertą. Kalkulację ceny w formie kosztorysu ofertowego dostarcza wyłącznie
Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana. Zamawiający określi termin i
miejsce dostarczenia kosztorysu w zaproszeniu do zawarcia Umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Wybrany Wykonawca przedstawi kosztorys
ofertowy

opracowany

jednostkowych,

metodą

zgodnie

z

kalkulacji szczegółowej

metodami

kosztorysowania

wg

formuły

określonymi

cen
w

nieobowiązującym rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 13 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 867).
14. Termin związania Ofertą
14.1 Termin związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert
i wynosi 30 dni.
14.2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania Ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania Ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

17

Nr postępowania: PO/ZP14/2013/CNK/KM

14.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania Ofert, bieg terminu
związania Ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.

15. Wymagania dotyczące wadium
15.1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium jako zabezpieczenia
złożonej Oferty. Wykonawca składający Ofertę wniesie wadium

w kwocie

odpowiadającej wartości 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).
15.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275).
15.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego.
SWIFT: BPHKPLPK
IBAN: PL 31 1060 0076 0000 3310 0017 6119
15.4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania Ofert. Wadium uznaje się
za wniesione, jeżeli:
a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego
przed upływem terminu na składanie Ofert,
b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone wraz z
Ofertą przed upływem terminu składania Ofert.
15.5. Wadium winno być wniesione na cały okres związania Ofertą.
15.6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, bądź poręczenia z treści
powyższych dokumentów winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta
(podmiotu, który wystawił gwarancję lub poręczenie) do wypłaty Zamawiającemu
pełnej kwoty wadium na każde pisemne żądanie Zamawiającego zgłoszone w
terminie związania Ofertą po wystąpieniu dowolnej okoliczności wskazanej w art. 46
ust 4a lub 5 Ustawy.
15.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom zgodnie z postanowieniami
art. 46 Ustawy.
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16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia Ofert
16. 1. Termin składania Ofert upływa w dniu 15.07.2013 r. o godzinie 13:00. Oferty złożone
po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.
16. 2. Oferty należy składać w:
Centrum Nauki Kopernik
Sekretariat
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa, Polska
16. 3. Przed upływem terminu składania Ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany
w złożonej Ofercie lub ją wycofać:
a)

Wykonawca może wprowadzić poprawki, zmiany, modyfikacje oraz uzupełnienia do
złożonej Oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania Ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana
Oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA OFERTY”.
Koperty oznaczone „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu Oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian, zostaną dołączone do Oferty.

b)

Wycofanie Oferty jest możliwe pod warunkiem, że pisemne oświadczenie woli w tym
zakresie, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy, wpłynie do
Zamawiającego przed upływem terminu do składania Ofert. Do pisemnego
oświadczenia woli należy dołączyć: aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. W przypadku, gdy Wykonawcę
reprezentuje

pełnomocnik,

do

powiadomienia

musi

być

również

załączone

pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Na
kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „WYCOFANIE OFERTY”.
16. 4. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie
20 w dniu, w którym upłynie termin ich składania, o godzinie 13:15.

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty oraz
ocena Ofert

17.1.

Komisja przetargowa podda ocenie jedynie Oferty niepodlegające odrzuceniu
złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.

19

Nr postępowania: PO/ZP14/2013/CNK/KM

17.2.

Przy

wyborze

najkorzystniejszej

Oferty

Zamawiający

będzie

kierował

się następującym kryterium: Cena Oferty Brutto – 100%
17.3.

Ocena punktowa w zakresie powyższego kryterium zostanie dokonana zgodnie
z formułą: 1 punkt = 1%.

17.4.

W ramach kryterium Cena Oferty Brutto, Wykonawcy zostaną przyznane punkty
w skali od 0 do 100. Najwyższą liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma Oferta zawierająca
najniższą cenę, a każda następna według poniższego wzoru:

Cena Oferty brutto (najtańszej)
Cena Oferty Brutto = ___________________________

X 100 pkt.

Cena Oferty brutto (ocenianej)

17.5.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
spośród Ofert, z zastrzeżeniem pkt 17.1. powyżej.

17.6.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

18. Wzór Umowy
18.1. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
18.2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą Ofertę, będzie zobowiązany do
podpisania Umowy zgodnej ze Wzorem Umowy.
18.3. Zgodnie z art. 144 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
18.3.1. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany stawki VAT, przy
czym zmianie ulegnie kwota VAT i kwota brutto;
18.3.2. zmiany sposobu wykonania Umowy, określonego w Dokumentacji projektowej lub w
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowane w
szczególności:
1) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Formularzu Oferty,
Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych

spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych

materiałów lub urządzeń,
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2) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
3) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych i technologicznych niż wskazane w Formularzu Oferty, Dokumentacji
projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
4) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany przepisów.
Strony Umowy dopuszczą wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, a Wykonawca
ma obowiązek podjęcia i wykonania prac wynikających ze zmiany dokumentacji projektowej
bez zmiany wynagrodzenia.
18.3.3. Ponadto, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania Umowy w
następujących przypadkach:
1) jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej na
wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,
2) jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niemożliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu jej
wykonania,
3) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tzn. niezwykłych i
nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od każdej strony Umowy, która się na nie
powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można
było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk
żywiołowych,

katastrofy

budowlanej

uniemożliwiających

terminowe

wykonanie

przedmiotu Umowy,
4) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej
warunki uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu Umowy,
5) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych,
w szczególności dotyczących:
a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń itp.,
b) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
c) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych na podstawie
obowiązujących przepisów.
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3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 18.3.3. termin
wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres
trwania tych okoliczności, przy czym powyższa okoliczność musi zostać przedstawiona
Zamawiającemu w formie pisemnej przez Wykonawcę.
18.4. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem zasad wyrażonych w pkt 18.3. jest
nieważna.
18.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają dla swej ważności
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

19. Informacja

o

formalnościach,

jakie

powinny

zostać

dopełnione

po wyborze Oferty w celu zawarcia Umowy
19.1.

Osoby reprezentujące wybranego Wykonawcę przy podpisywaniu Umowy powinny
przedłożyć dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania Umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów przekazanych uprzednio w ramach
Postępowania.

19.2.

Zamawiający zawrze Umowę z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu
wskazanym w zaproszeniu do podpisania Umowy, z uwzględnieniem postanowień
art. 94 ust. 1 i 2 Ustawy.

19.3.

Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany
będzie przed podpisaniem Umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami pkt. 20 SIWZ;

19.4.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia,
których Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Wykonawcy, przed zawarciem
Umowy, zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej ich
współpracę.

Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:
a) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego
z członków konsorcjum – głównego partnera (lidera) do koordynowania czynności
związanych z realizacją Umowy,
b) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość
podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia,
c) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu
Zamówienia, gwarancji jakości,
d) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
e) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek
z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji,
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f) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań
w trakcie realizacji zamówienia,
g) stwierdzała zakaz zmian w Umowie bez zgody Zamawiającego.
19.5.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczy dokument potwierdzający
posiadanie ubezpieczenia zgodnego z § 7.1. 5) Załącznika nr 1 do SIWZ – Wzór
Umowy*.

19.6.

Wykonawca zobowiąże się w Umowie, że będzie utrzymywał ubezpieczenie przez
cały okres obowiązywania Umowy.

19.7.

Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od wypełnienia opisanych wyżej formalności,
lub jeśli przedstawione przezeń dokumenty będą wadliwe, a także w przypadku,
gdy Wykonawca będzie uchylał się od podpisania Umowy, Zamawiający zatrzyma
wadium tego Wykonawcy i wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych Ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki
powodujące unieważnienie Postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1. Ustawy.

*W przypadku, gdy Wykonawca posiada polisę w innej walucie niż w złotych polskich,
Zamawiający dokona przeliczenia wartości ubezpieczenia w innej walucie, na złote polskie –
na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli
Kursów Narodowego Banku Polskiego, z dnia wydania tego dokumentu.
20.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

20.1.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10
% Całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Wzoru
Umowy.

20.2.

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania Umowy w całości.

20.3.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
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Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela)
do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gwarancja
(poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie
zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek
Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą
do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.
Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać

zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela),

że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona
w stosunku do jakiejkolwiek zmiany Umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana
ta nie została zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela).
20.4. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 Ustawy. Zamiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
20.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu, w PLN,
Wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
SWIFT: BPHKPLPK
IBAN: PL31 1060 0076 0000 3310 0017 6119
20.6. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania części lub całości kwoty zabezpieczenia
w celu pokrycia swoich roszczeń wobec Wykonawcy, z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy – po uprzednim pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy o wysokości i przyczynach skorzystania z zabezpieczenia.
20.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy za
rachunek bankowy Wykonawcy.
20.8. W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z zabezpieczenia w całości lub w części,
Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia kwoty zabezpieczenia do wysokości
określonej w pkt 20.1. powyżej, w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia
Wykonawcy

przez

Zamawiającego

pisemnego

zawiadomienia

o

obowiązku

uzupełnienia kwoty zabezpieczenia.
20.9. 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest przeznaczone na:
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady na okres 36 miesięcy od zakończenia
realizacji przedmiotu Umowy, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się
jako gwarancję zgodnego z Umową wykonania przedmiotu Umowy.
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20.10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione
w następujący sposób:
a) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni po protokolarnym
stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,
b) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu
rękojmi za wady.
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom
Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w Ustawie, których interes prawny
w uzyskaniu Zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów Ustawy,

przysługują środki ochrony prawnej

przewidziane w Dziale VI Ustawy.

ZATWIERDZAM
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ

Umowa nr
zawarta dnia ….2013 r. w Warszawie,
zwana dalej „Umową”

pomiędzy:

Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski 20,
wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy,
pod numerem 02/06, posługującym się numerami REGON: 140603313, NIP: 701-002-51-69,
reprezentowanym przez:
………………..
zwanym dalej „Zamawiającym”, „CNK” lub „Stroną”
a
........................................................................................................................................

reprezentowanym przez
...................................................................................................................,
zwanym dalej w treści Umowy " Wykonawcą” lub „Stroną”, została zawarta Umowa
następującej treści:

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z
późniejszymi zm.).
§ 1. Przedmiot i zakres Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające
na

wykonaniu

zadania

„PAWILON

EKSPOZYCYJNY

DLA

PROJEKTU

ARTYSTYCZNEGO DOTYK W CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE”
zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego Specyfikacją Istotnych Warunków
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zamówienia (SIWZ), obejmującą

Dokumentację projektową oraz Specyfikację

techniczną wykonania i odbioru robót.
2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót stanowiących
przedmiot Umowy lub zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie
obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:
1) postanowienia Umowy,
2) SIWZ,
3) Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 3 do Umowy), z wyłączeniem przedmiaru
robót,
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zwana dalej
Specyfikacją techniczną (Załącznik nr 2 do Umowy),
5) Formularz Oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1 do Umowy).
3. Strony dopuszczają

zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, określonego w

Dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej spowodowane w szczególności:
1) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Formularzu
Oferty Wykonawcy, Dokumentacji projektowej lub w Specyfikacji technicznej
spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub
urządzeń,
2) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
3) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych i technologicznych niż wskazane w Formularzu Oferty,
Dokumentacji projektowej lub w Specyfikacji technicznej w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,
4) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany przepisów.
4. Strony dopuszczają wprowadzenie zmian do Dokumentacji projektowej, a Wykonawca ma
obowiązek podjęcia i wykonania prac wynikających ze zmiany Dokumentacji projektowej
bez zmiany wynagrodzenia.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Ponadto, Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w
stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku
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gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany stawki VAT, przy
czym zmianie ulegnie kwota VAT i kwota brutto.
7. Wykonawca może realizować przedmiot Umowy 24h/dobę z wyłączeniem prac głośnych,
które mogą być realizowane tylko w godzinach 20:00 – 7:00, a transporty materiałów i
narzędzi do miejsca wykonywania robót budowlanych tylko w godz. 20:00-7:00 oraz w
każdy poniedziałek.
W dniach i godzinach otwarcia budynku CNK dla zwiedzających (od wtorku do niedzieli w
godz. 7:00-20:00), pracownicy Wykonawcy mogą przemieszczać się po budynku
Zamawiającego, jednakże bez materiałów i narzędzi służących do realizacji Umowy.
8. W związku z działaniami programowymi CNK, dokładny harmonogram realizacji zostanie
określony zgodnie z § 2 ust 1 pkt 1 niniejszej Umowy.
9. Zamawiający zastrzega możliwość przerwania realizacji przez Wykonawcę przedmiotu
Umowy – w takim przypadku czas przez który prace nie będą prowadzone zostanie
doliczony do czasu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
11. Gdziekolwiek w Umowie powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i
przepisów, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru /Kierownika projektu. Różnice pomiędzy
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru /Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.
§ 2. Terminy realizacji Umowy
1. Strony ustalają terminy:
1) Strony ustalą harmonogram realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy. Po jego uzgodnieniu i podpisaniu przez obie Strony
stanie się on częścią Umowy pod postacią kolejnego Załącznika do Umowy.
2) Wykonawca zakończy realizację przedmiotu Umowy w terminie 78 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania Umowy w następujących
przypadkach:
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1) jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej na
wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,
2) jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niemożliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu jej
wykonania,
3) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tzn. niezwykłych i
nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Strony, która się na nie powołuje i
których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było
uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk
żywiołowych, katastrofy budowlanej uniemożliwiających terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy,
4) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej
warunki uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu Umowy,
5)

jeżeli

zmiany

będą

następstwem

działania

organów

sądowych

lub

administracyjnych, w szczególności dotyczących:
a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń itp.,
b) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
c) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych na podstawie
obowiązujących przepisów.
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin
wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres
trwania tych okoliczności, przy czym powyższa okoliczność musi zostać przedstawiona
Zamawiającemu w formie pisemnej przez Wykonawcę.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Za termin zakończenia robót uważa się datę skutecznego zgłoszenia zakończenia robót i
gotowości

do

odbioru

końcowego

potwierdzonego

przez

inspektora

nadzoru

inwestorskiego.
6. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, z wyjątkiem przyczyn
określonych w § 11 ust. 3, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od
wykonania przedmiotu Umowy.
7. W przypadku nienależytego wykonania Umowy w szczególności naruszenia z winy
Wykonawcy terminów określonych w Umowie, Zamawiający może od Umowy odstąpić ze
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skutkiem natychmiastowym i żądać zwrotu swoich dotychczasowych świadczeń od
Wykonawcy.
§ 3. Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty przetargowej w
wysokości: ……………………….. PLN (słownie: ………………………….) zawierające
podatek VAT w stawce: ...% tj. ………………………… PLN.
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada NIP …………………..
3. Zamawiający oświadcza, że posiada nr NIP……………………….

§ 4. Płatności
1. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot Umowy nastąpi fakturą na
podstawie protokołu odbioru końcowego robót potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
i przedstawicieli Wykonawcy.
2. Strony uzgodniły, że należność za fakturę będzie płatna w formie przelewu w terminie 21
dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT.
3. Wykonawca umieści na fakturze nr niniejszej Umowy.
4. Strony uzgadniają, że terminem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§ 5. Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
3) odbiór końcowy,
4) odbiór pogwarancyjny.
2. Odbiory, o których mowa w ust. 1 będą dokonywane zgodnie z zasadami określonymi w
Specyfikacji technicznej.
3. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do
ich jakości oraz kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w
porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru końcowego w terminie do 10 dni od
daty zgłoszenia.
4. W przypadku odbioru końcowego Wykonawca zakończy wszystkie roboty oraz stwierdzi to
wpisem do dziennika robót (budowy), a także dostarczy Zamawiającemu (w siedzibie)
pismo informujące o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego.
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Potwierdzenie gotowości do odbioru przez Inspektorów nadzoru wpisem do dziennika
robót lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 5 dni roboczych od dnia
dostarczenia pisma, będzie oznaczało osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu
do dziennika budowy.
5. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) odmowa odbioru do czasu usunięcia wad,
2) odpowiednie obniżenie wynagrodzenia,
3)

odstąpienie od Umowy albo żądanie wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał
zastrzeżenia co do ich jakości oraz kompletności i prawidłowości dokumentacji
powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia
przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.
7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będą sporządzane protokóły, zawierające
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz
do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako
wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
9. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji lub przy przeglądzie
gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastępcze).
10. Zamawiający zwoła w ciągu 30 dni przed upływem gwarancji komisję do odbioru
pogwarancyjnego.
11. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić
Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady Strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając
sposób i termin jej usunięcia.
12. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie czy wady stwierdzone w okresie gwarancji
zostały usunięte.
13. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru pogwarancyjnego w terminie 30
dni kalendarzowych od pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę o usunięciu wad.
§ 6. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
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1) przekazania terenu budowy protokolarnie w terminie do 7 dni od podpisania
Umowy,
2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
4) odbioru przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania prawidłowości wykonywania robót, w
szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz żądania
utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowego usunięcia z terenu budowy
firm podwykonawczych pracujących na zlecenie Wykonawcy, a nie zaakceptowanych
uprzednio przez Zamawiającego.

§ 7. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacją
techniczną, zasadami wiedzy technicznej, prawem budowlanym i innymi przepisami
prawa dotyczącymi realizacji robót budowlanych,
2) protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania
Umowy,
3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,
4) zorganizowania zaplecza budowy, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym oraz
opracowania planu organizacji budowy pod względem bhp i p.poż.,
5) Ubezpieczenia CAR/EAR (od dnia podpisania umowy przez cały okres jej
obowiązywania).
Ubezpieczenie kontraktu przez Wykonawcę wybranego w wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji
zadania Pawilon ekspozycyjny dla projektu artystycznego DOTYK w Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie, w zakresie wszystkich ryzyk budowy/montażu (CAR/EAR).
Ubezpieczający: Wykonawca
Ubezpieczony: Zamawiający, Wykonawca oraz wszyscy Wykonawcy i/lub podwykonawcy,
i/lub dostawcy, i/lub inspektorzy nadzoru oraz inne podmioty zaangażowane w kontrakt w
zakresie prowadzonych prac kontraktowych i odpowiedzialności związanej z jego
wykonaniem.
Przedmiot ubezpieczenia: roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia stosownie do
zapisów SIWZ dla postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na
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realizacji zadania pn. Pawilon ekspozycyjny dla projektu artystycznego DOTYK w Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie rozpoczynające się w okresie wykonania zamówienia.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody materialne (sekcja I) oraz odpowiedzialność
cywilna (sekcja II).
Miejsce ubezpieczenia: Centrum Nauki Kopernik
Przedmiot ubezpieczenia:
- prace budowlane i montażowe (stałe, tymczasowe, pomocnicze, przygotowawcze,
związane z kompleksową realizacją kontraktu o którym mowa w SIWZ);
- uwzględnione w wartości kontraktu instalacje będące przedmiotem montażu;
- mienie należące do Inwestora, z limitem nie niższym niż 100 000 zł.
Zakres ochrony wymagany: oparty na formule wszelkich ryzyk obejmujący nagłe,
nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenia powodujące zniszczenie,
uszkodzenie

lub

utratę

przedmiotu

ubezpieczenia

z

uwzględnieniem

postanowień

określonych w klauzulach oraz postanowieniach dodatkowych tj. w szczególności
wynikających z treści poniższych klauzul.
Wymagane klauzule dodatkowe:
•

003 - rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego - 12 miesięcy;

•

119 - mienie znajdujące się w dniu rozpoczęcia robót budowlano - montażowych na
terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiące własność lub
będące w posiadaniu właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której prowadzone
są prace z min. limitem 100.000 zł;

•

klauzula reprezentantów w brzmieniu: „Ubezpieczyciele nie odpowiadają za szkody
wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, lub osób
za które ponosi odpowiedzialność, przy czym, przez wymienione osoby rozumie się
zarząd spółki i prokurentów".

•

Suma ubezpieczenia:

- (sekcja I) maksymalna wartość kontraktu – wartość brutto najkorzystniejszej oferty
wybranej w postępowaniu przetargowym;
- (sekcja II) OC – limit 100.000 zł.
6) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych
robót przed zniszczeniem,
7) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,
8) zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w
czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad oraz uzyskania
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potwierdzeń protokolarnych wszystkich odbiorów, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego,
9) dbania o należyty porządek na terenie budowy,
10) uzyskania we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych z
realizowanymi przez niego robotami,
11) bezzwłocznego

zawiadamiania

Zamawiającego

o

wadach

i

brakach

w

Dokumentacji projektowej,
12) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,
13) zgłaszanie

Zamawiającemu

wniosków,

określających

również

wysokość

wynagrodzenia oraz zakres przedmiotowy robót, o wyrażenie zgody na zawarcie
każdej Umowy z podwykonawcą,
14) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,
15) prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia
bezpieczeństwa osób i mienia oraz zapewnienia ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem

mienia

publicznego

i

prywatnego.

Wykonawca

ponosi

pełną

odpowiedzialność w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności
Zamawiającego,
16) powierzania wykonania części przedmiotu Umowy osobom trzecim wyłącznie po
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem że za
działania i zaniechania podwykonawcy ponosi odpowiedzialność jak za własne
działania i zaniechania,
17) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych,
18) dostarczenia, z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego, instrukcji
eksploatacji przedmiotu niniejszej Umowy.
§ 8. Przedstawiciele Stron
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie

uprawnionym

do

reprezentowania

i

zaciągania zobowiązań jest…………….
2.

Kierownikiem budowy jest : ............................,
posiadający uprawnienia budowlane nr ....................................., wydane w dniu
..................
przez:........................................................................... .

3. Przedstawicielem uprawnionym do reprezentowania w związku z realizacją Umowy
Zamawiającego jest: ……………………………………………………
4.

Nadzór inwestorski sprawować będą:
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a) w branży budowlanej

–

...............................................................................................,
5.

Nadzór autorski sprawować będzie: TRZOP ARCHITEKCI

www.trzoparchitekci.pl
ul. Wiktorska 65 lok.26
02-587 Warszawa
§ 9. Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na przedmiot Umowy.
Okres gwarancji jakości wynosi ….. miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.
2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia, o
którym mowa w § 3 ust 1 niniejszej Umowy, do bezzwłocznego usunięcia usterek w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o ich wystąpieniu lub
w terminie natychmiastowym w przypadku awarii instalacji dostarczającej media.
3. W przypadku nie usunięcia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo
usunąć je we własnym zakresie, a poniesione koszty potrącić z zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy, a jeśli koszty usunięcia zastępczego będą wyższe do ich
zaspokojenia stosuje się zasady ogólne Kodeksu cywilnego.
§ 10. Kary umowne
1. Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Strony ustalają kary
umowne.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu w następujących
przypadkach i wysokościach:
a) 0,5% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, liczone od dnia określonego w § 2
ust.1 pkt 2 chyba, że opóźnienie powstało z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę,
b) 0,3% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia w usunięciu wad, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do
dnia odbioru,
c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 3 ust.1.
3.

Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych, o których mowa powyżej, według
własnego wyboru,

z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia

należytego wykonania umowy.
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4.

Jeżeli wysokość szkody przewyższy wartość należnych kar umownych, Strony mają
prawo dochodzić odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 11. Zmiany Umowy i odstąpienie od Umowy
1. Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli:
1) Wykonawca z przyczyn nieuzasadnionych nie rozpoczął robót w ciągu 30 dni
kalendarzowych od podpisania Umowy pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiającego,
2) Wykonawca z przyczyn nieuzasadnionych przerwał realizację robót i przerwa ta
trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiającego,
3) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy albo ogłosi on rozwiązanie lub likwidację
swojej firmy,
4) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub nienależycie wykonuje
swoje zobowiązania Umowne,
5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, ustalonego z
uwzględnieniem cen jednostkowych robót z kosztorysu ofertowego.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli Zamawiający odmawia w
okresie 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub
odmawia podpisania, pomimo dokonania odbioru bezusterkowego, protokołu odbioru,
pomimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę.
4. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3, powinno nastąpić w formie
pisemnego oświadczenia z uzasadnieniem,

pod rygorem

nieważności takiego

oświadczenia.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy:
1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 7 dni, sporządzi szczegółowy
protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt własny jeśli on odstąpił od Umowy, na koszt Zamawiającego jeżeli
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn które wyłącznie jego obciążają,
3) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz
robót zabezpieczających w terminie 14 dni kalendarzowych od ich zakończenia,
4) Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wzniesione,
5) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i przejęcia od
Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, z uwzględnieniem cen jednostkowych
robót z kosztorysu ofertowego.

§ 12. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w łącznej wysokości 10
% Całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 w formie
…....…..................,

tj.

kwotę:

..…......................

zł,

słownie

złotych:

....................................................................
2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
jest przeznaczone na: zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady na okres 36
miesięcy

od zakończenia

realizacji

przedmiotu

Umowy,

zaś

70%

wniesionego

zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z Umową

wykonania

przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania części lub całości kwoty zabezpieczenia w
celu pokrycia swoich roszczeń wobec Wykonawcy, z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy – po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy
o wysokości i przyczynach skorzystania z zabezpieczenia.
4. W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z zabezpieczenia w całości lub w części,
Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia kwoty zabezpieczenia do wysokości
określonej w ust 1 powyżej, w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy
przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o obowiązku uzupełnienia kwoty
zabezpieczenia.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone lub zwolnione
w następujący sposób:
a) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
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b) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie 36 miesięcy
od zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.
6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający
zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
7. Wniesione zabezpieczenie Umowy musi odpowiadać terminowi realizacji Umowy
i na wniosek Zamawiającego musi zostać przedłużone.
§ 13.
Postanowienia końcowe
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa
budowlanego.
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub
numerów telefonów.
3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone
pod adres wskazany w niniejszej Umowie uważa się za doręczone.
4. W przypadku zaistnienia sporu, którego nie udało się rozstrzygnąć w trybie negocjacji,
Strony uznają za właściwy sąd Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

§ 14
Załączniki do Umowy

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty Wykonawcy
Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 4 – Wyceniony Przedmiar robót (kosztorys ofertowy)
Załącznik nr 5 – Dokument gwarancyjny
Załącznik nr 6 – Dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 5 do Umowy
Pieczęć Wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYJNY
Karta gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych
sporządzona w dniu………………r.

1. Zamawiający:
2. Wykonawca:

3. Umowa: …………………….z dnia……………………….

4. Przedmiot Umowy :

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu Umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

1)
2)
3)
4)

Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane w
ramach wyżej wymienionej Umowy.

6.

Data odbioru końcowego:

Ogólne warunki gwarancji jakości.
1.

Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji
został wykonany zgodnie z Umową, Dokumentacją projektową, Specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno – budowlanymi.

2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

3.

Okres gwarancji jakości na wykonane roboty wynosi … miesięcy, licząc od dnia
spisania protokółu odbioru końcowego.
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4.

W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

5.

Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie
przedmiotu gwarancji – natychmiast,
b) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokóle
spisanym przy udziale obu stron,
c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

6.

W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej
części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.

7.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego
wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji
nie mógł korzystać.

8.

Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:
a) siły wyższej pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan
klęski żywiołowej i strajk generalny,
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,
c) szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie konserwacji i
użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z instrukcją lub
zasadami eksploatacji i użytkowania.

9.

W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji podwykonawczej i protokółu przekazania przedmiotu
gwarancji do użytkowania.

10.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w
czasie prac nad usuwaniem wad.

11.

Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:
................................................................................................................................
Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciele Zamawiającego:
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ja/My* - niżej podpisany/ni* działając w imieniu i na rzecz:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
pełna nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy
składając Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są:
„Pawilon ekspozycyjny dla projektu artystycznego DOTYK w Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie”
Nr postępowania: PO/ZP14/2013/CNK/KM

W zakresie wykazania spełniania przez nas/przeze mnie* warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczam/my*, że spełniam/my* warunki udziału w
postępowaniu.

Miejsce i data

_____________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/ów)

*

niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ

WYKAZ OSÓB,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnego do wykonania
zamówienia, posiadanych uprawnień, zakresu powierzonych czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami

Składając Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
„Pawilon ekspozycyjny dla projektu artystycznego DOTYK w Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie”
Nr postępowania: PO/ZP14/2013/CNK/KM
Ja/My* niżej podpisany/i* działając w imieniu i na rzecz:

_______________________________________________________________________
pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

Oświadczam(y), że dysponuję (dysponujemy) osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, odpowiadającymi warunkowi postawionemu w pkt. 11.1.3) SIWZ, tj.:
Lp.

1.

Imię i nazwisko osoby
uczestniczącej w
wykonywaniu
zamówienia

Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie,
posiadane uprawnienia wraz z podaniem nr uprawnień,
certyfikatów, zaświadczeń itp.

Zakres
powierzonych
czynności
przy realizacji
zamówienia

Podstawa do dysponowania
daną osobą

kierownik Budowy posiadającym co najmniej uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjnobudowlanej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010,
Nr 243, poz. 1623 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie
samodzielnych
funkcji technicznych
w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.)
lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.

Nr
uprawnień/certyfikatu/zaświadczenia*
itp..…………………………………………………
…...………
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2.

kierownik robót posiadającym co najmniej uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociągowych
i
kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2010, Nr 243, poz. 1623 ze zm.) i Rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.)
lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.

Nr
uprawnień/certyfikatu/zaświadczenia*
itp..…………………………………………………
…...………

3.

kierownik robót posiadającym co najmniej uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
energetycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2010, Nr 243, poz. 1623 ze zm.) i Rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.)
lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.

Nr
uprawnień/certyfikatu/zaświadczenia*
itp..…………………………………………………
…...………

* należy wybrać właściwy dokument lub wpisać odpowiedni, jeśli nie jest to którykolwiek
spośród wymienionych.

Miejsce i data
______________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawc(y/ów))
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ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Ja/My* - niżej podpisany/ni* działając w imieniu i na rzecz:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
pełna nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy

składając Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego są:
„Pawilon ekspozycyjny dla projektu artystycznego DOTYK w Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie”
Nr postępowania: PO/ZP14/2013/CNK/KM
Oświadczam/my*, że nie podlegam/my* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Miejsce i data
_____________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/ów)

(*)

– niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI/BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI* DO
GRUPY KAPITAŁOWEJ
Ja/My - niżej podpisany/ni działając w imieniu i na rzecz:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
pełna nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy

składając Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Pawilon ekspozycyjny dla projektu artystycznego DOTYK w Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie”
Nr postępowania: PO/ZP14/2013/CNK/KM
Na podstawie art. 26 ust. 2 d ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – dalej Ustawa, oświadczam/my, że:
należę/my
nie należę/my*
do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:
_______________________________________________________________________
(nazwa grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Wykonawca)

do której należą następujące podmioty:
Lp.

Pełna nazwa (firma) i dokładny adres podmiotów wchodzących w skład jednej grupy
kapitałowej

Miejsce i data
___________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/ów)
* niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ

FORMULARZ
OFERTY

...........................................................
..............................., dnia ....................... 2013 r.
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Ja/My* niżej podpisany/ni* ..................................................……………… jako uprawniony/ni *
do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego wyżej, w odpowiedzi na
ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Pawilon ekspozycyjny dla
projektu artystycznego DOTYK w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie”
Nr postępowania: PO/ZP14/2013/CNK/KM składam/my* przedmiotową Ofertę:
1

Oferuję/oferujemy*

wykonanie

robót

budowlanych

będących

przedmiotem

zamówienia za cenę wynikającą z oferty w wysokości:
Cena Oferty brutto: ………………….zł
(słownie:………………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. złotych brutto)
Oświadczam/my*, że:
2 a) zrealizuję/zrealizujemy* przedmiot Zamówienia w terminie 78 dni od dnia podpisania
Umowy.
2 b) Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam/my …../należy wypełnić/ miesięcznej
gwarancji.
3

Zobowiązuję/my* się wykonać przedmiot Zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
Zamówienia, określonym w SIWZ oraz na warunkach określonych we Wzorze Umowy;

4

Zapoznałem/zapoznaliśmy* się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym
ze Wzorem Umowy) i nie wnoszę/wnosimy* do niej żadnych zastrzeżeń oraz
przyjmuję/przyjmujemy* warunki w niej zawarte oraz zdobyliśmy konieczne informacje do
przygotowania Oferty;

5

Oświadczam/my*, że jestem/jesteśmy* związany/ni* niniejszą Ofertą przez okres 30 dni
od daty upływu terminu składania Ofert.
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6

Oświadczam / oświadczamy*, iż przedmiotowa Oferta została zabezpieczona wadium w
wysokości ……………………………. PLN, a wadium zostało wniesione w formie:
……………………………………………………………………………………….……………

7

Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy lub adres:

……………………………………………………………………………………………………………
podać nazwę banku oraz nr konta – dla wnoszących wadium w pieniądzu

……………………………………………………………………………………………………………
8

W

przypadku

wybrania

naszej

Oferty

jako

najkorzystniejszej,

zobowiązuję/zobowiązujemy* się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
9

Oferta została złożona na ……………………….. stronach.

10 Niniejszym informuję/my*, iż podwykonawcom nie zamierzam/zamierzam* powierzyć
żadnych/następujące** części Zamówienia:
•

…………………………………………………

•

…………………………………………………

•

………………………………………………..

11 Oświadczam/my*,

przed

że

podpisaniem

Umowy

dostarczę/my*

dokument

potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zgodnego z § 7.1.5) Załącznika nr 1 do SIWZ –
Wzór Umowy.
12 Niniejszym informuję, iż informacje składające się na Ofertę, zawarte na stronach
................................ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie
udostępnione. ***
13 Wszelką korespondencję w sprawie Postępowania należy kierować na poniższy adres:
.…………………………………………………………………………………………………………
Adres E-mail: ………………………………………………………………………..….……………
Nr telefonu: ……………………
Nr fax:………………………….
14 Integralną część Oferty stanowią:
•

oświadczenia

i

dokumenty

potwierdzające

spełnianie

warunków

udziału

w postępowaniu;
•

pełnomocnictwo do podpisania Oferty****.
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………...........................................................................
(podpis/y

osoby

lub

osób

uprawnionych

do

reprezentowania

Wykonawcy)

___________________________________
*

niepotrzebne skreślić

**

jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcy wykonania jakiejkolwiek części zamówienia, to
nie wypełnia podpunktów pkt 10.

***

jeżeli informacje składające się na Ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to Wykonawca nie wypełnia pkt 12.

**** składane w sytuacjach wskazanych w SIWZ.
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