SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymiana drzwi wewnętrznych
do pomieszczenia kancelarii w budynku Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego (Pałac Potockich) w Warszawie – Nr Sprawy 36/BAB/PN/2014
Rozdział 1
1

Postanowienia ogólne
Zamawiającym jest:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Fax: 22 8288773
Strona internetowa: www.mkidn.gov.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych

wydanych na jej podstawie.
Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do dostaw i usług.
Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące
znaczenie:
a

„ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.

b
c

Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm);
„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
„zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale

d

2;
„postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego

e

dotyczy niniejsza SIWZ;
„zamawiający” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej
wymaganiami.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.




Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.



Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których



mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której
mowa w art. 91a-91c ustawy Pzp.
Rozdział 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczenia kancelarii w
budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Pałac Potockich) w Warszawie przy ul.
Krakowskie przedmieście 15/17. Obiekt wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego
1

Konserwatora Zabytków nr A-…… z dnia 01.07.1965 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1 projekt architektoniczno-budowlany;
2 dokumentacja techniczna montażu urządzeń kontroli dostępu;
3 przedmiary robót stanowiący załącznik Nr 6;
oraz Wzór Umowy stanowiący Załącznik Nr 1.
2

Zamawiający

dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych, równoważnych

materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia
parametrów nie gorszych, niż określone w dokumentacji. Wykonawca ponosi wszelkie koszty
3

związane z zastosowaniem innych rozwiązań niż przyjęto w projekcie.
Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV - 45.42.11.00-5

Rozdział 3
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Pożądany termin realizacji zamówienia: do dnia 24.12.2014 r.

Rozdział 4
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

4.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający nie precyzuje w/w warunku. Zamawiający dokona weryfikacji w/w warunku na
podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust. 1
ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ);
b) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
Zamawiający nie precyzuje w/w warunku. Zamawiający dokona weryfikacji w/w
warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków, określonych
w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ);
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
Zamawiający nie precyzuje w/w warunku. Zamawiający dokona weryfikacji w/w warunku na
podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust. 1
ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ);
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie precyzuje w/w warunku. Zamawiający dokona weryfikacji w/w warunku na
podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust. 1
ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ);
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na
podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2b,
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnieni tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest
ustanowienie pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w
formie pisemnej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
notariusza), z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika
ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
należy dołączyć do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
określone pod lit b), c), d) musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy
wykonawcy łącznie, warunek określony pod lit a) oraz niepodlegania wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych musi spełniać każdy
Wykonawca oddzielnie.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu zostaną
wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rozdział 5
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w
Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć
wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.
1 ustawy – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ;
W/w oświadczenie musi zostać złożone w formie oryginału.

2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ;
W/w oświadczenie może zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej formułą „za zgodność z oryginałem” przez osobę (osoby) upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy.
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 3 – składa
dokument (lub dokumenty) wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzający, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje
się
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającymi
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem przy zachowaniu terminu wystawienia wymaganego dla tego rodzaju
dokumentu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji
dotyczących
przedłożonego dokumentu.
W/w dokument może zostać złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej
formułą „za zgodność z oryginałem” przez osobę (osoby) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
4. W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy Pzp - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej – Wzór stanowi Załącznik Nr 4a i 4b (Wykonawca składa jeden z
załączników zgodnie ze stanem faktycznym).
W/w oświadczenie musi zostać złożone w formie oryginału.
5. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,

Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zmawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
W/w dokument musi zostać złożony w formie oryginału.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski.
W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy
muszą złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, z tym
że dokumenty wymienione w pkt. 2, 3 i 4 należy złożyć dla każdego Wykonawcy
oddzielnie.
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.
Ponadto oferta musi zawierać poniższe dokumenty:
6. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - oryginał pełnomocnictwa lub kopia
poświadczona przez notariusza.
UWAGA! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego
zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub
kopie poświadczoną przez notariusza, zawierające umocowanie do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani
przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę (o ile występują).
7. Formularz ofertowy – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.
8. Wypełniony przedmiar robót załącznik Nr 6.
Należy dołożyć należytej staranności w wypełnianiu w/w załącznika.
Powyższy dokument (Formularz Wykonawcy) musi zostać opatrzony podpisany przez osobę
(osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Ilekroć w SIWZ, a także w Załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem,
należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem
(podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby)
upoważnione o reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. W przypadku,
gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów
rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał
pełnomocnictwa lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób
pozwalający na zidentyfikowanie osoby podpisującej. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką
z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

W przypadku potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów wielostronicowych,
należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie
poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie
poświadczonych stron.
Rozdział 6
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
Rozdział 7
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY

1

2

3

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
wartości zamówienia brutto, najpóźniej w dniu podpisania umowy, z czego 30% wniesionego
zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i
gwarancji, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako zabezpieczenie należytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie pokrycia ewentualnych
roszczeń z tytułu rękojmi i/lub gwarancji zostanie zwrócone w sposób i na zasadach określonych w
Ustawie - Prawo zamówień publicznych.
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

Rozdział 8
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1

Oferta powinna być złożona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2 Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż
jednej oferty, skutkowało będzie odrzuceniem przez Zamawiającego wszystkich z nich
jako niezgodne z ustawą, gdyż złożenie każdej będzie złamaniem art. 82 ust. 1.
3 Treść oferty musi być zgodna z SIWZ.
4 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny, wszelkie
zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty powinny być parafowane przez
Wykonawcę.
5 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentujące
Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze
lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa, które we właściwej formie (oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7
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Zaleca się, aby strony oferty były kolejno ponumerowane i trwale ze sobą połączone.
Wykonawca, który składa ofertę, zgodnie z zapisem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych winien nie później niż w terminie
składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji . Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa
w art. 86 ust 4 cyt. ustawy.
Dokumenty zawierające informacje zastrzeżone winny być umieszczone w odrębnej
kopercie z oznaczeniem „Informacje zastrzeżone”.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu oferty przez Wykonawcę. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta z odpowiednim
oznakowaniem „ZMIANA”.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być
złożone według takich samych zasad jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w
pkt. 12 z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”. Koperty z wycofanymi
ofertami nie będą otwierane.
OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:
a Dokumenty, o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ
b Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących
wspólnie) o ile ofertę składa pełnomocnik
c W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – informacje na
temat części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy
podwykonawcom (zapis w treści Formularza ofertowego)
d Formularz Ofertowy
Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia zabezpieczeń przed
upływem terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być oznaczona w następujący
sposób:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biuro Administracyjno-Budżetowe
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
„Oferta na wymianę drzwi wewnętrznych do pomieszczenia kancelarii w
budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Pałac Potockich)
w Warszawie”- Nr Sprawy 36/BAB/PN/2014
Nie otwierać przed 05.12.2014 r. godz. 11:00

Zaleca się umieszczenie na kopercie również nazwy i adresu Wykonawcy.
Rozdział 9
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

1

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 05.12.2014 r. do godz.
11:15 w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie
Przedmieście 15/17 w Warszawie. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w

2

godzinach od 8:15 do 16:15 w Biurze Podawczym.
Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina

3

wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 1.
Oferty złożone bądź nadesłane po terminie zostaną przez Zamawiającego
niezwłocznie zwrócone zgodnie z zapisem art. 84 ust. 2. W celu umożliwienia
realizacji powyższego obowiązku Zamawiający zaleca umieszczenie na kopercie
nazwy i adresu Wykonawcy.
Miejsce i tryb otwarcia ofert:

4

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.12.2014 r. o

5
6

godz. 11:15 w sali nr 27C w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć.
Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa.
Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na

7

sfinansowanie zamówienia .
Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi:

a

Stan otwartych ofert (powinny być nienaruszone w chwili otwarcia).

b

Nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana.

c

Łączną cenę brutto oferty.
Informacje, o których mowa przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy
nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

8
9

Ocena złożonych ofert nastąpi w części niejawnej posiedzenia Komisji.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert w trybie art. 87 ust. 1.ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Niedopuszczalne

jest

prowadzenie

między

Zamawiającym,

a

Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust 1a
i 2 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które zostaną zaklasyfikowane jako
nie podlegające odrzuceniu.
Rozdział 10
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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 o 60 dni.
Rozdział 11
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.
Cena oferty musi być ceną brutto oraz być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością nie
większą niż dwa miejsca po przecinku.
Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i
pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących
przepisów.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
Rozdział 12
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTRIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna ilość pkt,
jakie może otrzymać
oferta za dane kryterium
po uwzględnieniu wagi
kryterium

Lp.

Kryterium

Ilość pkt do uzyskania w
danym kryterium

1.

Cena brutto

100

80 %

80

2.

Termin wykonania

100

20 %

20

Sposób oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez
zamawiającego w oparciu o ww. kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt):

KRYTERIUM 1.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena brutto oferty najtańszej
________________________

x 100 pkt x 80% = liczba punktów

Cena brutto oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po
przecinku.
Po uwzględnieniu wagi kryterium 80% maksymalna liczba punktów w danym kryterium wyniesie 80
punktów.
KRYTERIUM 2
Punkty za kryterium „Termin wykonania” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Najkrótszy termin wykonania
________________________

x 100 pkt x 20% = liczba punktów

Termin wykonania badanej oferty
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po
przecinku.
Po uwzględnieniu wagi kryterium 20% maksymalna liczba punktów w danym kryterium wyniesie 20
punktów.

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5
lipca 2001 r o cenach.
Rozdział 13
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.
O wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie, po upływie którego może zostać
zawarta umowa, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w
postępowaniu,

a

także

zamieści

te

informacje

na

własnej

stronie

internetowej

www.mkidn.gov.pl oraz w miejscu ogólnie dostępnym w swojej siedzibie.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się
od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Rozdział 14
INFORMACJE JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
NAJKORZYTSNIEJSZEJ OFERTY

Umowa zostanie zawarta po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 lub 2
Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu o terminie i miejscu zawarcia umowy.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
Rozdział 15
POSTANOWIENIA UMOWY

Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych w następujących sytuacjach:.
Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty dopuszczalna jest w sytuacji, gdy
jest ona korzystna dla ZAMAWIAJĄCEGO, nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisania
umowy, a ponadto jej dokonanie podyktowane jest w szczególności:
1)zmianą stanu prawnego regulującego właściwość zamówienia;
2)zmianą stanu faktycznego powodującego nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji
zamówienia;
3)działaniem siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub w całości zamówienia;
4)oczywistymi omyłkami rachunkowymi lub pisemnymi;
5)działaniem osób trzecich, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.
Zmiana umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna również w sytuacji konieczności
dokonania zmiany liczby osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach, o których mowa w § 2
ust. 2 pkt 1-3, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie spowoduje przekroczenia ustalonego w § 10 ust. 1
całkowitego wynagrodzenia WYKONAWCY.
3.Jeżeli zmiana przepisów prawa w okresie obowiązywania umowy powodować będzie konieczność
zmiany umowy, strony dokonają niezwłocznie zmiany umowy w zakresie wymaganym przepisami.
4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.

Rozdział 16
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką
informację na własnej stronie internetowej (www.mkidn.gov.pl), pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
Zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ
oraz zamieści tę zmianę na własnej stronie internetowej (www.mkidn.gov.pl).
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień i
zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
Rozdział 17
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1
2
3

4

5

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem (nr 22/828-87-73)
lub droga elektroniczną na adres e-mailowy: korlowski@mkidn.gov.pl
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują korespondencje za pomocą faxu lub
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej
otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer
faxu oraz lub adres e-mailowy podany przez Wykonawcę została mu doręczona w
sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
Korespondencję przekazywana droga pisemną należy kierować na adres:
Biuro Administracyjno-Budżetowe,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Agnieszka Świerczyńska e-mail: korlowski@mkidn.gov.pl
Rozdział 18
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ww. ustawy. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej
określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rozdział 19
PODWYKONAWSTWO
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 – Wzór umowy
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 Pzp
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik Nr 4 a – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik Nr 4 b – Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 – Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 6 – Przedmiar robót

Załącznik nr 1 do SIWZ
Sprawa nr 36 /BAB/PN/2014
WZÓR
Umowa Nr ……………/2014
W dniu …………2014 r. w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071
Warszawa, NIP 526-030-84-76 reprezentowanym przez:
Pana Jacka Olbrychta - Dyrektora Generalnego
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym’’,
a

……………………………………………
z siedzibą przy ul. ………………………………………………………………. wpisaną do
……………………………………….…………………………, NIP ………………………., Regon
………….….
reprezentowaną przez:
……………………………………………
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
.........................................................................................................
Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego (znak sprawy 36/BAB/PN/2014), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).

1

2

3
4

§ 1. Zakres umowy.
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wymiany drzwi
wewnętrznych do pomieszczenia kancelarii w budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (Pałac Potockich) przy ul. Krakowskie przedmieście 15/17 w Warszawie,
wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A-212 z
dnia 1.07.1965 r., zwanego dalej „przedmiotem umowy’’.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa następująca dokumentacja:
1 Projekt Architektoniczno-Budowlany wymiany drzwi wewnętrznych do pomieszczenia
kancelarii w budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Pałac Potockich),
wykonany w grudniu 2013 roku Pracownie Architektoniczną Adam Skrzypek, (00-591)
Warszawa, ul. Klonowa 12 lok. 22. Autorem opracowania jest architekt Adam Skrzypek.
2 Dokumentacja techniczna montażu urządzeń kontroli dostępu na drzwiach do
pomieszczenia kancelarii tajnej.
Wykonawca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust.2,
oraz że nie wnosi do niej uwag ani zastrzeżeń.
Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 zostanie wykonany z materiałów i wyrobów
Wykonawcy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. l.

§ 2. Terminy realizacji umowy.
Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:
a
b

rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi od dnia ……………..……. 2014r.
zakończenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi do dnia 24.12.2014 r.

§ 3. Wynagrodzenie.
1

2
3

4

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie oferty
Wykonawcy na kwotę brutto; ……………zł (słownie brutto: …………) w tym należny
podatek VAT. Wynagrodzenie to obejmuje wykonanie wszystkich robót niezbędnych do
zrealizowania przedmiotu umowy.
Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robót może nastąpić w oparciu o faktury
częściowe i końcową.
Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów robót, do 50 %
wartości zamówienia brutto, może odbywać się fakturami częściowymi po zakończeniu tych
robót i ich odbiorze przez Zamawiającego. Zakres rzeczowo-finansowy tych elementów robót
ustala i odbiera Inspektor nadzoru Inwestorskiego.
Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie określone w ust. 1 na podstawie faktur częściowych i końcowej wystawionych
po zakończeniu robót określonych w § 1 umowy. Fakturę należy wystawić na: Ministerstwo

5
6

7

8

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa,
NIP 525-030-84-76.
Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru
robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli stron. Zamawiający może odmówić
podpisania protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonanych robót.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w
terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z
zastrzeżeniem § 5 ust 11. Dniem zapłaty wynagrodzenia będzie dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
Do faktur (częściowych/końcowych) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
obowiązany jest dołączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub
deklaracje zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w
stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury częściowej oświadczenie o niezaleganiu z
zapłatą dla Podwykonawców. Do faktury końcowej należy dołączyć kopię potwierdzenia
zapłaty należnej Podwykonawcom.
§ 4. Obowiązki Stron
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1
2

wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy na podstawie protokołu wprowadzenia;
przekazania terenu budowy do dnia ……………. 2014r. w tym udostępnienia nieodpłatnie
Wykonawcy istniejących miejsc poboru wody, energii elektrycznej w zakresie niezbędnym
do wykonania zamówienia;
3 zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
4 odbioru robót zanikających i końcowego odbioru przedmiotu umowy oraz uczestnictwa w
przekazaniu do eksploatacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
1
2
3
4
5

6
7
8

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 2,
zasadami wiedzy technicznej i z przepisami prawa;
ustanowienia kierownika budowy, który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane
określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 ze zm.);
protokolarnego przejęcia terenu budowy;
zabezpieczenia terenu budowy na swój koszt, z zachowaniem najwyższej staranności i
uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia. Koszty robót
zabezpieczenia terenu budowy obciążają Wykonawcę;
wykonania przedmiotu umowy z wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz spełniających parametry
techniczne określone w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca przed użyciem wyrobów zobowiązany
jest do przekazania Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) dokumentów potwierdzających
spełnienie wymogów określonych w zdaniu poprzednim i uzyskanie jego akceptacji na użycie
danych wyrobów,
zorganizowania, a następnie zlikwidowania zaplecza budowy w ciągli 3 dni od daty odbioru
końcowego robót. Koszty organizacji i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu zaplecza
budowy obciążają Wykonawcę;
przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich
zniszczeniem;
wykonanie
wszystkich
niezbędnych
robót
przygotowawczych.
Koszty
prac

przygotowawczych obciążają Wykonawcę;
bezwzględnego przestrzegania terminu wykonywania prac, oraz do zawiadomienia
użytkownika remontowanego obiektu o ewentualnych utrudnieniach wynikających z
prowadzonych robót, wyłączeniach urządzeń, nośników energii, z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. Wykonawca odpowiada za szkody
wynikłe z braku właściwego powiadomienia;
10 uzyskania wszystkich uzgodnień potrzebnych do zrealizowania zamówienia;
11zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Niezgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia
robót i przywrócenie stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;
12 przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru dokumentacji, pozwalającej na
ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru oraz dokumentów
gwarancyjnych uzyskanych od producentów dotyczących gwarancji, o której mowa w § 7
ust. 2;
13 zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach
odbioru i usunięcia stwierdzonych wad;
14 wykonywania wszelkich hałaśliwych i uciążliwych robót w czasie uzgadnianym z zarządcą
budynku;
15 dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy, uporządkowania terenu robót do daty
odbioru poszczególnych robót.
9

3. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia, z sumą
gwarancyjną nie mniejszą niż wysokość wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
Wykonawca zobowiązuje się w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy do utrzymania
lub posiadania nowego ubezpieczenia na wymienioną sumę gwarancyjną. Wykonawca doręczy
Zamawiającemu odpis polisy w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa wyżej, najpóźniej do
dnia przekazania terenu budowy lub na 10 dni przed upływem okresu dotychczasowego
ubezpieczenia.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody
powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i zobowiązany będzie do ich
naprawienia w pełnej wysokości.
5. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac w sposób jak
najmniej powodujący zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu ministerstwa.
§ 5. Podwykonawcy.
1

Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą;
-zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom
……………………………………………………………………………………………….……..
(część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy )

lub
............................................................................................................................................

(Nazwa firm podwykonawców na których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych ,w art. 26 ust. 2b, w celu
wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,)

2

- nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.
Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w trakcie realizacji zamówienia
zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, lub
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest

dołączyć Zamawiającemu zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o
treści zgodnej z projektem umowy.
3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę projektu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
jej zmian, nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował projekt umowy o
podwykonawstwo lub jej zmianę.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmianę, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
5. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia mu przez Wykonawcę poświadczonej
za zgodność z oryginałem, kopii zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane
nie zgłosi pisemnego sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował umowę o podwykonawstwo lub
jej zmianę.
Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w trakcie realizacji zamówienia
na roboty budowlane zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, lub jej zmiany o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.
Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł
brutto.
7
Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty
budowlane powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w SIWZ i zawierać w
szczególności:
a
szczegółowy zakres przedmiotu umowy,
b
termin wykonania przedmiotu umowy,
c
wartość zamówienia,
d
termin płatności,
e informację o konieczności przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia od wykonawców
lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu całego wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane i że z tego tytułu podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy nie będą zgłaszać
żadnych roszczeń,
f
informację o konieczności przedłożenia Zamawiającemu, przez podwykonawców lub
dalszych podwykonawców, zgody Wykonawcy na zawarcie umowy z podwykonawcą lub
dalszym podwykonawcą.
8. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są usługi lub
dostawy powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w SIWZ i zawierać w
szczególności:
6

szczegółowy zakres przedmiotu umowy,
termin wykonania przedmiotu umowy,
wartość zamówienia,
termin płatności,
informację o konieczności przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia od
podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu całego wynagrodzenia za
wykonane usługi lub dostawy i że z tego tytułu podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy nie
będą zgłaszać żadnych roszczeń.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zapłaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie łączącego ich stosunku prawnego.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
a
b
c
d
e

9

umowie o podwykonawstwie nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówionej roboty budowlanej,
usługi lub dostawy.
10 Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności płatności wynagrodzenia należnego na
jego rzecz od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców i
dalszych podwykonawców o otrzymaniu całego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane,
dostawy lub usługi i że z tego tytułu podwykonawcy i dalsi podwykonawcy nie będą zgłaszać
żadnych roszczeń.
W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ustępie
poprzedzającym, Zamawiający uprawniony jest zatrzymać należność Wykonawcy wynikającą z
faktury w części odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu podwykonawcom tytułem
ubezpieczenia roszczeń podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego.
W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego ustawowe odsetki ani
jakiekolwiek odszkodowanie.
12 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
otrzymania takiej informacji od Zamawiającego.
13 Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi
lub dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
14 Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub przedłożeniu Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi lub dostawy.
15 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
11
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§ 6. Przedstawiciele Stron.
Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, który działa w granicach umocowania określonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze
zm.). Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z
jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania
przedmiotu umowy.
Inspektor nadzoru, wymieniony w ust. 1 oraz Wykonawca nie są uprawnieni do podejmowania w
imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe powodujące zwiększenie
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 3.
Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty zamienne. Wykonawca
poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania tych robót bez zgody
Zamawiającego.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowo działający w granicach
umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze
zm.).
Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.
Koordynacje i nadzorowanie wszelkich czynności związanych z realizacją umowy sprawować
będzie w imieniu Zamawiającego Naczelnik Wydziału Zarządzania Infrastrukturą lub osoba
przez niego wyznaczona.

7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez
niego upoważnionym oraz pracownikom organów nadzoru budowlanego dostępu na teren
budowy, a także do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie przewiduje się wykonanie robot
związanych z realizacją przedmiotu umowy.

1
2
3
4
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§ 7. Rękojmia za wady i gwarancja.
Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na okres czterech lat.
Okres rękojmi ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.
Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane wyroby i urządzenia zgodnie przedłożonymi
gwarancjami producentów tych wyrobów i urządzeń ale nie mniej niż jeden rok.
Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy i wydania przez Wykonawcę dokumentów gwarancyjnych.
§ 8. Kary umowne.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1
za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2
za opóźnienie w usunięciu wad - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §
3 ust. l za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad.
3
w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą lub
dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, w trakcie
realizacji zamówienia - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
4
w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
jej zmiany, w trakcie realizacji zamówienia - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
5 w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej
zmiany, w trakcie realizacji zamówienia - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
6) w przypadku braku zmiany umowy z podwykonawcą w zakresie terminu zapłaty zgodnie z §
5 ust 9 w trakcie realizacji zamówienia- w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego
w § 3 ust 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
7) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia przedłożenia
Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru.
8) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 3
ust. 1.

2. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej szkody. Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostaną w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu
niniejszej umowy.

§ 9. Odbiór robót.
Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego na trzy dni przed terminem, kiedy
roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru, a przedstawiciel
Zamawiającego powinien w ustalonym terminie stawić się w celu odbioru tych robót.
2 Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma
obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę.
3 Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne
dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do
odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.
4 Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru
końcowego przedmiotu umowy na nie mniej niż 3 dni przed planowanym terminem zakończenia
robót. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru, przez które rozumie się
także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów.
5 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany, tj. roboty nie zostały
zakończone, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin
ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.
6 Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę skutecznego dokonania odbioru końcowego bez
wad i usterek.
7 Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót najpóźniej
w terminie 3 dni od spełnienia wymagań określonych w ust. 4 i 5.
8 Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
9 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o
usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
10 Zamawiający zwoła, w trakcie trwania okresu rękojmi, komisję odbioru dla dokonania odbioru
ostatecznego.
11. Stwierdzone w okresie rękojmi, na podstawie protokołów ujawnienia usterek, usterki lub wady
Wykonawca usunie na własny koszt najpóźniej w terminie 14-stu dni licząc od dnia otrzymania
pisemnego ich zgłoszenia.
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Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci z
kwoty wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Jeżeli usunięcie wad przekracza wartość wniesionego zabezpieczenia Zamawiający wezwie
Wykonawcę do pokrycia kosztów usunięcia wad.
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót w tym także związanych z usunięciem
wad zaistniałych w okresie rękojmi, a wskazanych przez komisję powołaną przez
Zamawiającego, w protokole odbioru ostatecznego.
Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót w ciągu 14 dni od powiadomienia go
przez Wykonawcę o usunięciu wad.
Jeżeli w toku czynności Komisji odbioru końcowego i ostatecznego zostaną stwierdzone wady, to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy
to:

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.
17 W okresie rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego o zaistnieniu jednej z następujących okoliczności w terminie 7 dni od jej
zaistnienia:
1 zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
2 zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
3 ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;
4 likwidacji firmy Wykonawcy.
a
b

§ 10. Zmiany w umowie.
1
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2 Z godnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej
umowy dotyczące odpowiednio zmniejszenia wartości zamówienia lub terminu realizacji
zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
1
w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć,
zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi;
2 w następstwie wykraczających poza terminy określone w Kpa procedur administracyjnych
oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji
zamówienia.
3 ujawnienia w trakcie robót urządzeń podziemnych, elementów instalacji, konstrukcji, których
istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgodnionych przez Zespół Uzgodnień
Dokumentacji lub dokumentacji projektowej,
4 ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia.
5 ustawowych zmian stawki podatku od towarów i usług VAT;
6
zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany
jest skutkiem zmiany przepisów prawa.
7 ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
8 wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych;
9 zmiany części zamówienia lub zgłoszenia udziału podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;
10 zmiany podwykonawcy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
11 działania siły wyższej.
3
Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego
przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmian oraz potwierdzającego
wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem
do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.
4
Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może
nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.
5
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem
nieważności.
§11. Odstąpienie od umowy.
1

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w

Kodeksie cywilnym, a także w szczególności, gdy:
1 wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2
Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie,
3 Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.
2 Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej i
powinno zawierać uzasadnienie.
3 W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1. Wykonawcę oraz
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1 w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień
odstąpienia.
2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
3
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych
oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z
terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
4 Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do:
- dokonania odbioru robót przerwanych;
- zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;
- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
-

§ 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty
brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy tj. …………….. zł (……………………..złotych,
w formie ………………………………………………

2.

Część zabezpieczenia (70%) wygaśnie nie wcześniej niż w 30-stym dniu od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony.

3.

Pozostała część zabezpieczenia wygaśnie nie wcześniej niż w 15-stym dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
§ 13. Postanowienia końcowe.

1
2
3
4
5

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo budowlane.
Strony umowy zobowiązują się, do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu.
W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3 pisma dostarczane pod
adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów związanych z umową jest Sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wyk o n a w c y, dwa
dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAM AWI AJĄCY

Załącznik Nr 2 do SIWZ
.............................................

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

(pieczęć firmy)

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
złożone do przetargu nieograniczonego na wymianę drzwi wewnętrznych do pomieszczenia
kancelarii w budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Pałac Potockich) w
Warszawie - Nr Sprawy 36/BAB/PN/2014
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

oświadczam,

że

spełniam

warunki

określone

w

art.

22

ust.

1

Ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r- Prawo zamówień publicznych 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
wykonywania zamówienia
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

......................................................
( podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

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

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

(pieczęć firmy)

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
złożone do przetargu nieograniczonego na złożone do przetargu nieograniczonego na
wymianę drzwi wewnętrznych do pomieszczenia kancelarii w budynku Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego (Pałac Potockich) w Warszawie - Nr Sprawy 36/BAB/PN/2014
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z ww. postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 –
Prawo zamówień publicznych.
.............................................................
.......
(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 a do SIWZ

.............................................
(nazwa, pieczęć Wykonawcy)
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.)
do przetargu nieograniczonego na wymianę drzwi wewnętrznych do pomieszczenia kancelarii
w budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Pałac Potockich) w Warszawie Nr Sprawy 36/BAB/PN/2014

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy
NAZWA GRUPY KAPITAŁOWEJ ………………………………………………………..
1

………………………………………………………………………………

2

………………………………………………………………………………

3

……………………………………………………………………………….

4

……………………………………………………………………………….

………………………….., dn. ………………………
/miejscowość/

/dzień, miesiąc, rok/
........................................
.................
podpis

osoby

upoważnionej

do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 4 b do SIWZ

.............................................
(nazwa, pieczęć Wykonawcy)
INFORMACJA WYKONAWCY, ŻE NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr
50, poz. 331, z późn. zm.)
do przetargu nieograniczonego na wymianę drzwi wewnętrznych do pomieszczenia kancelarii
w budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Pałac Potockich) w Warszawie Nr Sprawy 36/BAB/PN/2014
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm)

………………………….., dn. ………………………
/miejscowość/ /dzień, miesiąc, rok/
.........................................................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ
Sprawa Nr 36/BAB/PN/2013

FORMULARZ OFERTOWY
do przetargu nieograniczonego na wymianę drzwi wewnętrznych do pomieszczenia kancelarii
w budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Pałac Potockich) w Warszawie Nr Sprawy 36/BAB/PN/2014

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty
wspólnej: ...............................................................................................
Adres*: ..................................................................................
TEL.* .........…………................……………………………………………….
REGON*: …………………................…………………………………………
NIP*: …………………………………................………………………………
FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................
Aders e-mail, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję ……………………………………………….
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„Wymianę drzwi wewnętrznych do pomieszczenia kancelarii w budynku Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego (Pałac Potockich) w Warszawie ”
Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
1.

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena brutto:.....................................................................PLN.,
słownie:...................................................................................................................................................

Oferowany termin wykonania zadania: …………….. dni
………………………………………………………………………………………………………………..
2. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzymaną od
Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczamy,

że

akceptujemy

warunki

płatności

określone

przez

Zamawiającego

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania
i złożenia niniejszej oferty.
6. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu
składania ofert.
7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.
Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawców *:

Lp.

Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez
podwykonawcę (zamawiający nie wymaga aby podawać dane identyfikujące
podwykonawcę)

w razie potrzeby wykonawca może dodać do powyższej tabeli kolejne wiersze
Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
1

…………………………………………

2)

…………………………………………

3)

…………………………………………
_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy.

* - o ile dotyczy

Załącznik Nr 6 do SIWZ
Sprawa Nr 36/BAB/PN/2013

Przedmiar robót
Na wymianę drzwi wewnętrznych do pomieszczenia kancelarii w budynku MKiDN
w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

