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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Zamawiającego:
Zamawiającym jest: Miasto Stołeczne Warszawa
Adres: Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481
reprezentowane przez: Dyrektora Lasów Miejskich -Warszawa
Adres: ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa
e-mail: sekretariat@lasymiejskie.waw.pl
godziny pracy: 730 – 1530

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Na podstawie art. 39 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, z zastosowaniem
przepisów dla postępowań, o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie obiektów małej
architektury: drewnianej ścieżki edukacyjnej – drewnianego mostku, dwóch tablic
informacyjnych drewnianych oraz utwardzeniu nawierzchni gruntowych ciągów
komunikacyjnych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz montaż urządzeń na
terenie Lasu Bródnowskiego w Warszawie, działka nr 2 z obrębu 4-09-03 na terenie dzielnicy
Targówek.
1.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45422000-1 Roboty ciesielskie
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do
prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;
roboty ziemne
45112720-8 Roboty
rekreacyjnych

w

zakresie

kształtowania

terenów

sportowych

i

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
2.

3.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: na terenie Lasu Bródnowskiego
w Warszawie, działka nr 2 z obrębu 4-09-03 na terenie dzielnicy Targówek.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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Przedmiotem inwestycji są prace z zakresu:
• budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych: ścieżki
edukacyjnej drewnianej – drewnianego mostku; 2 tablic informacyjnych
drewnianych
• rozbiórka istniejącej ścieżki edukacyjnej drewnianej – drewnianego mostku i
montaż nowego obiektu;
• remont leśnych gruntowych ciągów komunikacyjnych (utwardzenie terenu –
nawierzchnia mineralna/gruntowa z pospółki na podbudowie mineralnej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) stanowią
następujące załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Projekt Wykonawczy „Edukacyjna ścieżka w Lesie Bródnowskim”;
Załącznik nr 1a Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
„Edukacyjna ścieżka w Lesie Bródnowskim”.
Wykonawca jest zobowiązany do zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt
kontroli pomontażowej zgodnie z zapisem Normy 1176-7:2009 w pkt. 5.3, oraz
przedstawienia zamawiającemu sprawozdania oraz certyfikatu z inspekcji. Kontrola
pomontażowa powinna zostać przeprowadzona przez jednostkę inspekcyjną
spełniającą wymogi normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Ogólne
kryteria działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”,
specjalizującą się w dziedzinie urządzeń w przestrzeni publicznej. Jednostka
inspekcyjna powinna móc przedstawić certyfikat / deklarację zgodności z w/w
normą, a także aktualne ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności.
4.

Informacje istotne dla zamówienia:
Rozwiązania równoważne.
1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez
wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji pod
warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry
techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.
2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne,
zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich
zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich
równoważność w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych
w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony
i pozycji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, których
dotyczy.
3) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne
elementy muszą:
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a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych
w dokumentacji,
b) posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.
4) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty
i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić
spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy
zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa
obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są
równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
5) Rozwiązania zamienne, wynikające z zastosowania przez wykonawcę materiałów
i innych elementów równoważnych, nie mogą wywołać żadnych zmian układu
funkcjonalnego i parametrów techniczno-użytkowych.
5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.

Zamawiający przewiduje wizję lokalną.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w wizji lokalnej należy kierować do p. Michała Babicza na
adres mail: babicz@lasymiejskie.waw.pl wraz z podaniem danych osobowych, tj. imię i
nazwisko, nazwa i adres Wykonawcy oraz numer telefonu kontaktowego. Zamawiający
zastrzega, iż każdy Wykonawca może zgłosić maksymalnie dwie osoby. Termin wizji
lokalnej zostanie ustalony przez Zamawiającego oraz zamieszczony na stronie
internetowej.
8.

Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

9.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6.
Zakres prac objętych zamówieniem, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 obejmuje
przeprowadzenie prac polegających na Wykonaniu nawierzchni mineralnej z pospółki odcinek wschodni oraz przedłużeniu odcinka realizowanego w ramach niniejszego
postępowania na odcinku zachodnim. Prace będą realizowane zgodnie z zapisami
działów D.04, D.05, D.06 i D.07 załącznika nr 1a do SIWZ. Zakres prac wykonywanych
będzie podobny do zakresu wskazanego w Projekcie Wykonawczym, dział:
„Remontowane ciągi gruntowe leśne – budowa nawierzchni z pospółki na podbudowie
mineralnej” oraz na rysunkach: 6, 7, 8.

10. Zamawiający nie przewiduje:

10.1. zawarcia umowy ramowej,
10.2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
10.3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
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12. Zamawiający informuje, iż rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia,

których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ. Sposób dokumentowania
zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały
określone w Załączniku nr 2 do SIWZ.
IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Realizacja przedmiotu zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania Umowy i trwa
nieprzerwanie do podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek.
2. Zamawiający zastrzega termin wykonania zamówienia, tj. zgłoszenie gotowości
do odbioru końcowego – nie później niż 120 dni od daty podpisania umowy.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22
ustawy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
- zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu i montażu
konstrukcji lub urządzeń drewnianych na kwotę minimum 350 000,00 zł brutto;
UWAGA: W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie innej niż
zł, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia
wskazanej kwoty na zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego
obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
2. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.
2.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
2.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
ustawy.
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3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.
5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez
Wykonawców składających wspólną ofertę:
5.1. spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w pkt 1. będzie oceniane
łącznie, dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
5.2. przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona w pkt 3.
oceniana będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie
informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach.
7. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły:
„spełnia – nie spełnia”.
VI.
WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW,
JAKIE
MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIA
WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu – opracowane wg druków dołączonych
do SIWZ – załącznik nr 6 i 7 do SIWZ;
1.2. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa
w pkt. 1.1.
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.4. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli
dotyczy) – Załącznik nr 8 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V. pkt 1 SIWZ, polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował
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niezbędnymi zasobami tych podmiotów umożliwiającymi należyte wykonanie
zamówienia, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu zobowiązanie tych
podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Zamawiający w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga przedstawienia dokumentu
potwierdzającego:
1.4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
1.4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
1.4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
1.4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane
zdolności dotyczą.
Dokument, o którym mowa powyżej, może stanowić pisemne zobowiązanie podmiotu
trzeciego udostępniającego niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem, że musi wskazywać elementy o których
mowa w ppkt 1.4.1. – 1.4.4.
2.

W Y K A Z D O K U M E N T Ó W I O Ś W I A D C Z E Ń na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w art. 22 ust. 1b ustawy.
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia,
w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów:
2.1.
wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu roboty budowlane, dat wykonania
(od-do), podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane (nazwa,
adres i telefon) – 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany - opracowany
wg druku dołączonego do specyfikacji - załącznik nr 4 do SIWZ;
2.2.
dowodów określających należyte wykonanie robót budowlanych
uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.1. powyżej. Dowodami
są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, określające czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; b)
inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a)
powyżej. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały
wcześniej wykonane roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt
2 ppkt 2.1. powyżej, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o
których mowa w pkt 2 ppkt 2.2;
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3.

W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na
stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez
wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu - opracowane wg druku dołączonego do SIWZ – załącznik nr
5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość, o której mowa w art. 24
aa ust. 1 ustawy tj. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert
a następnie zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli ww.
Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy
spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu
Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3,
zaleca się wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń
lub dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania
Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone) lub wskazanie nazwy
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (ze wskazaniem adresu internetowego, wydającego urzędu lub organu,
z dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentacji).

4.

REPREZENTACJA I PEŁNOMOCNICTWO
4.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności,
do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie
za zgodność z oryginałem.
4.2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2
ustawy). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności,
do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie
za zgodność z oryginałem.
4.3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.

umocowaną
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VII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie:
dziesięć tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
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. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 110).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto
48 1030 1508 0000 0005 5005 6038 z dopiskiem na przelewie: „Wadium
w postępowaniu LM-W.ZP.260.3.2020”
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków
pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3., przed
upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako
ostateczny termin składania ofert).
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został
załączony do oferty;
b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie,
a jego kopia w ofercie.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
zostanie odrzucona.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.
VIII.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na podane
oznaczenie, tj. znak postępowania LM-W.ZP.260.3.2020, z uwzględnieniem przyjętej
przez Zamawiającego nazwy postępowania.

2.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na piśmie
lub drogą elektroniczną.
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3.

Zamawiający udzieli wyjaśnień związanych z prowadzonym postępowaniem,
pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Przedłużenie przez Zamawiającego terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
wnoszenia pytań, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

4.

Treść wyjaśnień zostanie przesłana do Wykonawcy, od którego wpłynęła prośba
o wyjaśnienie oraz do Wykonawców, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez
wskazania źródła zapytania.

5.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami każdorazowo zostanie umieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego www.lasymiejskie.waw.pl

6.

W niniejszym postępowaniu, wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej, mogą być przekazywane
w formie:
− pisemnej,
− drogą elektroniczną sekretariat@lasymiejskie.waw.pl
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

7.

Forma pisemna wymagana jest do:
1) złożenia oferty wraz z załącznikami,
2) powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu lub zmianie oferty,
3) złożenia dokumentów lub oświadczeń celem uzupełnienia w trybie art. 26

ust. 3 ustawy.
8.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty w formie elektronicznej.

9.

Do kontaktu z Wykonawcami
sekretariat@lasymiejskie.waw.pl

upoważniona

jest

p.

Anna

Suska,

e-mail:

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem umocowanym do reprezentowania
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
IX.

1.
2.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa
termin 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 niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Wykonawca przedstawia ofertę o treści odpowiadającej treści SIWZ. Propozycje
rozwiązań m.in. alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę, a oferta
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
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2.

Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złoży ofertę i zawrze umowę w sprawie zamówienia
publicznego.

3.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23
ustawy.

4.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
oraz uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

5.

Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA”, który stanowią Załączniki nr 3 i 3a
do SIWZ, z załączonymi dokumentami i oświadczeniami, wymaganymi niniejszą SIWZ.

6.

Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana poprawnie, w języku polskim,
w sposób czytelny, logiczny, na arkuszach A-4, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie
ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

7.

Zamawiający zaleca sporządzenie oferty na komputerze lub wypełnienie druków
czytelnym pismem ręcznym.

8.

Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem
na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście
przetłumaczonym na język polski.

9.

Wykonawca może przepisać druki Zamawiającego, jednakże treść zawarta we wzorach
Zamawiającego nie może ulec zmianie.

10. Zalecane jest, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Numeracja
stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
11. Oferta po jej otwarciu, w terminie wyznaczonym na termin otwarcia ofert, jest jawna.
12. Zamawiający wymaga aby oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami, była podpisana
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
13. Wszystkie dokumenty i załączniki - w tym kserokopie należy:
13.1. u góry strony zatytułować (nazwać w sposób wykluczający pomyłkę lub możliwość
dowolnej interpretacji dokumentu);
13.2. opatrzyć podpisami i pieczątkami Wykonawcy;
13.3. dołączyć wyłącznie czytelne (zarówno treść, jak i pieczęcie);
13.4. poświadczyć za zgodność z oryginałem. Poświadczenia dokonuje odpowiednio
Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca,
pełnomocnik/osoba umocowana do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców
albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
14. Wszelkie poprawki lub zmiany (skreślenie, zmiany korektorem itp.) w tekście oferty
i załączników do oferty muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę podpisującą
ofertę, w miejscu dokonanej poprawki lub zmiany. Naniesione zmiany muszą być
czytelne.
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15. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera
pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie
pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
16. Zamawiający zaleca złożenie oferty w taki sposób, aby nie uległa rozkompletowaniu.
17. Opakowanie winno być ostemplowane w miejscach zaklejenia i oznakowane:
Wykonawca:
Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, numer kodu pocztowego, miejscowość) –
(dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Zamawiający:
Lasy Miejskie – Warszawa
ul. Korkowa 170A
04-549 Warszawa

OFERTA NA …………………..

– ZNAK POSTĘPOWANIA: ………………..
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. …………* godz. …………*
*/w tym miejscu Wykonawca powinien wpisać datę i godzinę otwarcia ofert/

UWAGA!
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego
oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji z podanych w niniejszym
punkcie.
18. Ofertę należy złożyć w budynku w Warszawie (04-549) przy ul. Korkowej 170A,
w sekretariacie lub przesłać na ww. adres.
19. W przypadku przesłania oferty do Zamawiającego za pośrednictwem operatora
pocztowego lub posłańca, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za datę jej wpłynięcia
do sekretariatu.
20. Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna cena.
Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie
i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną
odrzucone.
21. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie, podpisane przez osoby
uprawnione, o wprowadzeniu zmian do oferty lub wycofaniu oferty, przed ostatecznym
terminem składania ofert.
22. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. 2018 poz. 419), co do których Wykonawca:
22.1. zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione,
muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE
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STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11
UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”
i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały.
22.2. wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa –
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą uzasadnienie zwierające
w szczególności: określenie charakteru jaki mają zastrzeżone informacje,
wskazanie działań, jakie zostały podjęte przez Wykonawcę w celu zachowania
poufności informacji zawartych w dokumentach oraz wskazanie, czy informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały wcześniej ujawnione do wiadomości
publicznej.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
XI.

1.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
Ofertę, w zapieczętowanym i oznakowanym zgodnie z wymaganiami specyfikacji
opakowaniu, należy złożyć:
do dnia 11 maja 2020 r. do godz. 10:00
w budynku Lasy Miejskie – Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa

2.

MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT
Jawne otwarcie ofert odbędzie się:
w dniu 11 maja 2020 r. o godz. 10:15
w budynku Lasy Miejskie – Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa
XII.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca określa cenę zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny
brutto. Cenę należy podać w PLN.
Ceny podane przez Wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie
podlegają podwyższeniu.
Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ostateczną cenę oferty stanowi zsumowana wartość z pozycji z załącznika nr 3a
do SIWZ.
Wykonawca określa wartość netto, wartość podatku VAT oraz cenę brutto na wszystkie
pozycje zamówienia wymienione w załączniku nr 3a do SIWZ.
Cena oferty z załącznika nr 3 służy do porównania ofert. Rozliczenie Wykonawcy
za prace nastąpi na warunkach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 2
do SIWZ.
Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne
do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy,
Wykonawca będzie zobowiązany przy rozliczeniach za wykonane dostawy
do przeliczenia oferowanych jednostkowych cen netto w taki sposób, aby przy
14

uwzględnieniu nowej stawki podatku VAT jednostkowa cena brutto nie była wyższa
od ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej.
9. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w poszczególnych pozycjach jest
niedopuszczalne.
10. Cena oferty w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest ceną brutto, obejmującą wszelkie koszty
związane z wykonaniem zamówienia, opłaty, podatki (w tym podatek od towarów
i usług – VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą
powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Kwota podatku VAT
(w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert) oraz cena netto, powinny być
wyodrębnione w sposób jednoznaczny.
11. Cena oferty w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest ceną netto, wyrażoną w PLN (nie
uwzględniającą podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce), obejmującą
wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, wszystkie opłaty, podatki (bez
podatku od towarów i usług VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek
charakterze, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
12. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach, w zależności
od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób, oferta
zostanie odrzucona.
13. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
14. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki
podatku VAT.
15. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
16. Ceny przyjęte dla porównania ofert:
a) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej – cena oferty (brutto),
b) Wykonawca nie mający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej – cena oferty podana przez Wykonawcę, powiększona
o wymagany w Polsce podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości
obowiązującej w dniu składania ofert.

XIII.

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

Zamówienie zostanie ocenione odrębnie z zastosowaniem poniższych kryteriów oceny ofert:
Kryterium
Waga [%]
Liczba punktów
Sposób oceny wg
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wzoru
C – cena ofertowa
brutto

60%

60

G – okres gwarancji
jakości

20%

20

T – termin realizacji

20%

20

RAZEM

100%

100

C = cena najtańszej
oferty / cena badanej
oferty x 60 pkt
G= okres gwarancji
jakości w ofercie
badanej / najdłuższy
zaoferowany okres
gwarancji jakości x
20 pkt
T=0 pkt w przypadku
zaoferowania 120
dniowego terminu
wykonania;
10 pkt w przypadku
zaoferowania 100
dniowego terminu
realizacji;
20 pkt w przypadku
zaoferowania 80
dniowego terminu
realizacji.
C+G+T

Sposób obliczania wartości punktowej oferty:
1. Wartość punktowa kryterium nr 1 – Cena ofertowa brutto (C) jest wyliczana wg wzoru:
C = CN / COB x 60
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych ofercie
CN – najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
W przypadku oferty złożonej przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Zamawiający dla celów porównania ofert i oceny
według powyższego kryterium cenę takiej oferty powiększy o wymagany w Polsce podatek
od towarów i usług (VAT), które miałby obowiązek zapłacić w wysokości zgodnej ze stanem
prawnym w tym zakresie.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium oceny ofert cena brutto
wynosi – 60 pkt.
2. Wartość punktowa kryterium nr 2 – Okres gwarancji jakości (G) jest wyliczana wg
wzoru:
G= GOB/GN x 20
gdzie:
G – ilość punktów przyznanych ofercie
GOB – okres gwarancji jakości w ofercie badanej
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GN – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jakości
Ocena punktowa w kryterium „Okres udzielenia gwarancji” dokonana zostanie na podstawie
zaoferowanej liczby miesięcy udzielenia gwarancji. Zamawiający wymaga udzielenia
minimum 36 miesięcy gwarancji jakości. Zamawiający zastrzega, że jeżeli okres gwarancji
zaproponowany przez Wykonawcę będzie dłuższy niż 60 miesięcy, to zostaną mu przyznane
punkty w tym kryterium w taki sposób, jakby zaproponował jedynie 60 miesięcy gwarancji.
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w tym kryterium oceny ofert wynosi
20 pkt.
3. Wartość punktowa kryterium nr 3 – Termin realizacji (T) wyliczana jest zgodnie z
następującym schematem:
• 0 pkt w przypadku zaoferowania 120 dniowego terminu wykonania;
• 10 pkt w przypadku zaoferowania 100 dniowego terminu realizacji;
• 20 pkt w przypadku zaoferowania 80 dniowego terminu realizacji.
Wykonawca uzyska łączną liczbę punktów wynikającą z sumy punktów uzyskanych
w poszczególnych kryteriach.
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.
4. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku, stosując
powszechne zasady zaokrąglania.
5. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej
kryteria.
XIV.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.
2.

3.

Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia
umowy.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed
podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
Przed zawarciem umowy Wykonawca powinien przedstawić pełnomocnictwo do jej
podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów.
XV.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY

1.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% Ceny Umowy, zgodnie
z § 11 istotnych postanowień umowy.

2.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach określonych
w art. 148 ust. 1 ustawy.

3.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz, Wykonawca złoży
Zamawiającemu zabezpieczenie w wysokości 5% Ceny odpowiedniej Umowy (tj. Ceny
Umowy), w formie zaakceptowanych przez Zamawiającego gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych: nieodwołalnych, bezwarunkowych, płatnych na pierwsze żądanie,
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ważnych przez okres realizacji umowy, włącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi
za wady.
4.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr konta: 48 1030 1508 0000 0005 5005 6038 z podaniem tytułu wpłaty: (zabezpieczenie
należytego wykonania umowy, nr sprawy LM-W.ZP.260.3.2020

5.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium
może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

6.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy zgodnie
z § 11 ust. 10 Umowy.

7.

Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem odpowiedniej
umowy.

XVI.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1.

Warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z Wykonawcą
wybranym w wyniku postępowania, zamieszczone są w istotnych postanowieniach
umowy – załączniki nr 2 do niniejszej SIWZ.

2.

Wykonawca nie ma prawa umieszczania lub żądania umieszczania w zawieranej umowie
po wyborze jego oferty, jakichkolwiek postanowień za wyjątkiem postanowień
o charakterze informacyjnym lub wskazujących na sposób wykonywania umowy
w zakresie komunikacji stron i form tej komunikacji.

3.

Przyjmuje się, że zapisy istotnych postanowień umowy nie zakwestionowane przed
złożeniem oferty, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej
zawarcia. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące istotnych postanowień umowy, będą
rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy.

4.

Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy,
zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa
i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter
i warunki wprowadzenia przewidziano w istotnych postanowieniach umowy.
XVII.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI ustawy.
XVIII.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
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•

•

•

•

•

•
•

•

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie imię i nazwisko, dane
teleadresowe i dane firmy jest Dyrektor Lasów Miejskich – Warszawa, ul. Korkowa
170A, 04-549 Warszawa;
Z Inspektorem Danych Osobowych w Lasach Miejskich – Warszawa można się
skontaktować pod adresem email: iod@lasymiejskie.waw.pl; Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Realizacja projektu w ramach
budżetu obywatelskiego Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy o nazwie "Edukacyjny
mostek w Lesie Bródnowskim - Bródzieńskie Uroczysko”, znak sprawy LMW.ZP.260.3.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz w celu
archiwizacji przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt uzgodnionym
z Archiwum Państwowym.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ww. ustawy;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO*;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
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*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw.

XIX.

•

ZAŁĄCZNIKI

•
•

Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Projekt zagospodarowania terenu);
•
Nr 1a – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
Nr 2 – Istotne postanowienia umowy;
Nr 3 – Druk Oferty;
•
Nr 3a – Formularz cenowy;
Nr 4 – Wykaz dostaw;
Nr 5 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej;
Nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU;
Nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.
Nr 8 – ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia

•
•
•

•

•

Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Projekt zagospodarowania terenu
Stanowi odrębny plik

Załącznik nr 1a do SIWZ

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych
Stanowi odrębny plik

20

Załącznik nr 2 do SIWZ
(Istotne postanowienia umowy)
UMOWA Nr LMW/…………../2020
zawarta w Warszawie w dniu .....................
pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawą z siedzibą Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa
nr GP.OR.0052.4433.2015 z dnia 19.11.2015 r. przez:
Karola Podgórskiego – Dyrektora Lasów Miejskich – Warszawa z siedzibą przy
ul. Korkowej 170A, 04-549 Warszawa, NIP 525-22-48-481
zwanymi dalej łącznie „Zamawiającym”,
a
………………… z siedzibą w ……… (00-000) przy ul. ……………………, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy……… w …………… Wydział Gospodarczy
– Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………, NIP: ……………,
REGON:…………… z kapitałem zakładowym w wysokości……………………zł pokrytym w całości
reprezentowaną przez …………….
lub
……………………………………..zamieszkałą/zamieszkałym:…………………………
prowadzącą/prowadzącym
działalność
gospodarczą
pod
firmą
………………………………………………, adres głównego miejsca wykonywania działalności
gospodarczej ul. ……………………………………, wpisaną/wpisanym do CEIDG NIP: ………………,
REGON: ……………………,
reprezentowanym przez …………… – ………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi łącznie dalej „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”.
w związku z rozstrzygnięciem postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zawarto umowę o następującej treści .

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane
polegające na budowie drewnianej ścieżki edukacyjnej - drewnianego mostku,
dwóch tablic informacyjnych drewnianych oraz utwardzeniu nawierzchni
gruntowych ciągów komunikacyjnych zgodnie z załączoną dokumentacją
projektową oraz montaż urządzeń na terenie Lasu Bródnowskiego w Warszawie.
Zadanie to jest realizacją projektu finansowanego jest z budżetu obywatelskiego
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy o nazwie "Edukacyjny mostek w Lesie
Bródnowskim - Bródzieńskie Uroczysko”.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy przedstawiają:
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1) Dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych (załącznik nr 1);
2) oferta Wykonawcy z dnia …… (załącznik nr 2)
stanowiące integralną część Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami
wynikającymi z przepisów technicznych i zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
ustalonymi zwyczajami i należytą starannością.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zrealizuje samodzielnie / przy udziale
podwykonawcy …………………………. w następującym zakresie ………………………………….*
5. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje
potrzebne do należytego wykonania Umowy oraz, że takie informacje są
wystarczające do należytego wykonania Umowy.
6. Materiały i urządzenia powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania oraz
odpowiadać wymogom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Wykonawca przed użyciem materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych
ze wskazanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zobowiązany
jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających spełnienie
wymogów oraz uzyskanie jego akceptacji na użycie danych materiałów, wyrobów i
urządzeń. Zamawiający ma prawo kontroli ich jakości. Wykonawca zobowiązany
jest na każde żądanie Zamawiającego okazać atesty, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa oraz inne wymagane w tym zakresie dokumenty.
7. Wykonawca w ramach niniejszej umowy wykona Przedmiot umowy określony
w ust. 1 i dopełni formalności w zakresie umożliwiającym eksploatację, tj. uzyska
i przekaże Zamawiającemu certyfikaty i inne dokumenty, w tym zalecenia
dotyczące eksploatacji Przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
8. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie ze
Standardami dostępności dla miasta stołecznego Warszawy, Standardami
projektowymi i wykonawczymi infrastruktury dla pieszych w mieście stołecznym
Warszawie, Wytycznymi projektowymi i wykonawczymi infrastruktury dla pieszych
w mieście stołecznym Warszawie, stanowiącymi załączniki do Zarządzenia nr
1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017
r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej
przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem
osób o ograniczonej mobilności i percepcji (GP-OR.0050.1682.2017).
9. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia logotypu „Zrealizowano w ramach
budżetu obywatelskiego” z syrenką i trybikiem, ewentualnie sam niebieski trybik
zarówno na realizowanej inwestycji jak również na tablicy informacyjnej dla
inwestycji.

1.

§ 2.
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od daty podpisania umowy do dnia
…………………….. 2020 r.
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2.

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

3.

Zamawiający uzgodni harmonogram rzeczowo-finansowy
aktualizację w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania.

4.

Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren realizacji inwestycji w terminie
wynikającym z harmonogramu rzeczowo-finansowego o którym mowa w ust. 2,
z czego zostanie spisany stosowny protokół.

5.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy określony w § 1 umowy oraz załączniku nr 1
do Umowy i pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru w terminie
do dnia ………………………….. 2020 r.

6.

Zamawiający wyznaczy termin odbioru w terminie do 7 dni od daty otrzymania
pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru, o ile Wykonawca spełni warunki
określone w § 7 Umowy.

oraz

każdą

jego

§ 3.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na kwotę brutto ........... zł, słownie złotych:
............./100, w tym: VAT … % tj. .......... zł, cena netto ......... zł, zgodnie z Ofertą,
stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbędne
do wykonania przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie przedmiotu umowy bądź wzrost
kosztów spowodowany oddziaływaniem czynników mających lub mogących mieć
wpływ na koszty, nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia.
3. W kwocie wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 ujęte są koszty związane z:
1)wszelkimi robotami przygotowawczymi, porządkowymi i zabezpieczającymi,
2)odszkodowaniem za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek prowadzenia
ww. robót,
3) dodatkowymi pracami i utrudnieniami, które zdaniem Wykonawcy mogą wystąpić
przy realizacji zamówienia,
4) uzyskaniem certyfikatów i innych dokumentów umożliwiających eksploatację
Przedmiotu umowy.
4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy,
Wykonawca będzie zobowiązany przy rozliczeniach za wykonane do przeliczenia
oferowanych jednostkowych cen netto w taki sposób, aby przy uwzględnieniu nowej
stawki podatku VAT jednostkowa cena brutto nie była wyższa od ceny zaoferowanej
w ofercie przetargowej.
5. W przypadku wątpliwości co do jakości lub wartości cenowej wbudowanych
materiałów i urządzeń, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia
przez Wykonawcę faktury na ich zakup.
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1.

§ 4.
WARUNKI PŁATNOŚCI
Zapłata Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury
MPP wystawionej przez Wykonawcę i dostarczonej Zamawiającemu.

2.

Zamawiający dopuszcza maksymalnie dwie płatności za realizację całości
przedmiotu umowy, przy czym pierwsza płatność może stanowić maksymalnie 40%
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1.

3.

Podstawę do wystawienia faktury MPP stanowi częściowy lub końcowy protokół
odbioru przedmiotu Umowy, stwierdzający wykonanie części lub całości przedmiotu
umowy bez uwag i zastrzeżeń, podpisany przez obie Strony. W protokole
częściowego
odbioru
przedmiotu
Umowy
strony
określają
procentowe
zaawansowanie realizacji przedmiotu umowy.

4.

Wartość wykonanych prac w przypadku odbioru częściowego w imieniu
Zamawiającego określa inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
kosztorysów ofertowych stanowiących integralną część oferty (załącznik nr 3).

5.

Do faktury MPP końcowej (za ostatni etap wykonania przedmiotu Umowy),
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć „Oświadczenia Podwykonawców”, że
Wykonawca nie ma zobowiązań wynikających z realizacji zamówienia i w związku z
tym Podwykonawcy nie będą zgłaszali żadnych roszczeń z tego tytułu.

6.

W przypadku niedołączenia oświadczeń wymienionych w ust. 5 niniejszego
paragrafu faktury MPP końcowe będą zwracane Wykonawcy bez obowiązku zapłaty
wynagrodzenia.

7.

Wykonawca zobowiązany jest doręczyć fakturę MPP wraz z kopią protokołu odbioru
do siedziby Lasów Miejskich – Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa,
niezwłocznie po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru, nie później niż w
ciągu 10 dni od daty odbioru.

8.

W przypadku doręczenia faktury MPP niezgodnie z treścią ust. 7, za datę
skutecznego doręczenia faktury MPP Strony będą uznawać datę ich wpływu do
siedziby Lasów Miejskich – Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa.

9.

Prawidłowo wystawiona faktura MPP powinna zawierać numer umowy, na podstawie
której jest wystawiana.

10. W przypadku realizacji przez podwykonawcę części lub całości danego etapu robót
Wykonawca zobowiązany jest do ww. protokołu dołączyć oświadczenie
podwykonawcy o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu w realizacji danego etapu
robót oraz o wartości wykonanych przez niego robót, otrzymaniu za nie
wynagrodzenia w całości i zrzeczeniu się roszczeń wobec Zamawiającego za te
roboty a także potwierdzenie dokonania przez Wykonawcę zapłaty całej należności
przysługującej podwykonawcy z ww. tytułu.
11. Zapłata należności nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy nr
……………………………………………………………………………………………. w terminie do 21 dni od
daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury MPP wraz z dokumentami
wskazanymi w ust. 5 i 10. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
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12.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa
w ust. 5-10, Zamawiający wstrzyma płatność faktury MPP, a Wykonawcy nie
przysługuje z tego tytułu prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie w
zapłacie wynagrodzenia.

13.

Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy
Wykonawca wystawi fakturę MPP wskazując jako nabywcę/podatnika:

14.

Nabywca:
Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
NIP: 5252248481
Odbiorca faktury i płatnik oraz adres do korespondencji:
Lasy Miejskie-Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa.
Zamawiający oświadcza, że dokona płatności za wykonanie przedmiotu umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

15.

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

16.

Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 11 rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej.

§ 5.
DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA STRON
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1)

uzgodnienia przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowofinansowego oraz każdej jego aktualizacji w terminie 3 dni roboczych od jego
otrzymania;

2)

powołania na własny koszt inspektorów nadzoru inwestorskiego, działających w
granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.);

3)

udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji i wyjaśnień koniecznych do realizacji
przedmiotu zamówienia;

4)

dokonania odbioru przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania
pisemnego zawiadomienia Wykonawcy zgodnie z § 2 pkt 5 Umowy;

5)

terminowej zapłaty umownego wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego;
2) wykonania i umieszczenia w widocznym miejscu, uzgodnionym z Zamawiającym,
dwóch tablic informacyjnych o wymiarach minimum 1mx1m, o treści
zaakceptowanej przez Zamawiającego, zawierających logotyp Lasów Miejskich
oraz logotyp budżetu obywatelskiego - Warszawa i przystępny komunikat
dotyczący celu i zakresu prowadzonych prac;
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3) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów,
ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego, z zachowaniem
należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji
pracy;
4) wykonywania
finansowym;

robót

budowlanych

zgodnie

5) prowadzenia wewnętrznego dziennika
realizowanych robót budowlanych;

z

budowy

harmonogramem

stanowiącego

rzeczowo-

dokumentację

6) dozoru i przyjęcia pełnej odpowiedzialności za plac budowy od momentu jego
przekazania do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń
ze strony Zamawiającego;
7) przejęcia obowiązków kierownika robót i opracowanie dokumentów dotyczących
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
8) zabezpieczenia terenu robót, zapewnienia bezpieczeństwa robót, pracowników
i osób trzecich, środowiska oraz sprzętu i urządzeń budowlanych a także dbania
o należyty porządek na terenie remontowanej drogi i ochronę mienia na budowie;
9) realizacji robót w sposób zapewniający ograniczenie uciążliwości dla terenów
sąsiednich;
10) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z realizacji
przedmiotu umowy, od chwili protokolarnego przejęcia terenu robót do chwili
odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń oraz do usuwania na swój koszt
i ryzyko oraz we własnym zakresie na bieżąco wszelkich szkód powstałych
w związku z wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę;
11) zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających
zakryciu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od
Przystąpienie do dalszej realizacji robót bez ich odbioru przez
spowoduje konieczność odkrycia tych robót na koszt Wykonawcy
wykonania przez Wykonawcę na jego koszt;

lub ulegających
ich wykonania.
Zamawiającego,
i ich ponownego

12) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych
robót przed ich zniszczeniem;
13) bieżącego utrzymania porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz
kompleksowego uprzątnięcia miejsc wykonywania robót i ciągów komunikacyjnych
codziennie po zakończeniu prac;
14) sukcesywnego wywożenia gruzu, odpadów budowlanych, śmieci oraz wycofania
wszystkich środków produkcji, sprzętu i załogi, oraz uporządkowania terenu robót
do dnia końcowego odbioru przedmiotu Umowy;
15) spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego
o rękojmi za wady;
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16) zapewnienia należytego porządku na terenie remontowanej drogi i w jego
otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych;
17) ubezpieczenia na własny koszt robót realizowanych w ramach Umowy, a w
szczególności od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych
w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym także ruchem pojazdów
mechanicznych i przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej
w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przy czym polisa
ubezpieczeniowa powinna obejmować cały okres obowiązywania umowy;
18) prowadzenia robót w taki sposób aby nie powodowały uszkodzenia w drzewostanie
powyżej sztuk niezbędnych do wycięcia znajdujących się na placu budowy lub
poza terenem placu budowy;
19) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym należących
do osób trzecich;
20) wykonania przedmiotu Umowy przy użyciu materiałów, maszyn i urządzeń
własnych, zgodnych ze sporządzoną przez Wykonawcę dokumentacją projektową;
zastosowane materiały, maszyny i urządzenia winny posiadać certyfikaty na znak
bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi
w obowiązujących normach lub aprobatach technicznych;
21) usunięcia oraz ponownego wykonania na własny koszt dowolnej części przedmiotu
zamówienia, jeżeli materiały lub jakość wykonania nie spełniają wymagań
Zamawiającego lub przepisów ustawy Prawo budowlane;
22) doprowadzenia wody i energii elektrycznej na teren budowy we własnym zakresie
stosownie do potrzeb oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji
przedmiotu Umowy;
23) wyznaczenia kierownika robót do kierowania robotami, posiadającymi wymagane
uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenia o przynależności
do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa;
24) zapewnienia wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem;
25) zapewnienia wykonywania wszelkich czynności bezpośrednio związanych
z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy przez osoby zatrudnione
przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę –
wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane
z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych i operatorów maszyn
i urządzeń; wymóg nie dotyczy kierowników robót, dostawców materiałów
budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że
czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst
jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.);
26) przedłożenia do wglądu każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, kopii
zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami
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wykonującymi prace – czynności będące przedmiotem umowy określone w § 1
wraz z oświadczeniem, że przedłożone umowy dotyczą pracowników, o których
mowa w pkt 25;
27) nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów zawartych przez
Wykonawcę z Pracownikami wykonującymi prace określone w pkt 29 w terminie
wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 30 będzie traktowane jako
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi
na podstawie umowy o pracę;
28) w przypadku opóźnienia, zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy,
niewykonywania
lub
nienależytego
wykonywania
przez
Wykonawcę
któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający może wezwać
Wykonawcę do wykonania lub zmiany sposobu wykonania Umowy;
29) dopełnienia wszelkich
formalności wynikających z uzyskanych
administracyjnych związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

decyzji

§ 6.
UPOWAŻNIENI PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
1. Zamawiający upoważnia do wykonywania czynności kontrolnych związanych
z realizacją Przedmiotu Umowy pracowników Lasów Miejskich-Warszawa (Pan Błażej
Dałek, Pan Michał Babicz).
2. Wykonawca upoważnia ………………………………………………… (tel. ……………………………………)
do kontaktu z Zamawiającym w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania uwag lub zastrzeżeń przez cały
okres wykonywania Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na bieżąco
Zamawiającego wad w wykonaniu przedmiotu Umowy.

1.

stwierdzonych

przez

§ 7.
KIEROWNICTWO ROBÓT I NADZÓR NAD ROBOTAMI
Wykonawca ustanawia kierownika robót Pana ………………… posiadającego uprawnienia
budowlane Nr ………… do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

2. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego – Pana ……………… oraz
koordynatora prac związanych z usunięciem drzew – ………………………………………………
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał zapewniony dostęp do terenu robót bez
ograniczeń.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania uwag lub zastrzeżeń przez cały
okres wykonywania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na bieżąco
stwierdzonych przez Zamawiającego wad w wykonaniu przedmiotu Umowy.
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§ 8.
PODWYKONAWCA
1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu Umowy,
pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność
za czynności, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych
podwykonawców (ich pracowników lub współpracowników), tzn. odpowiada
za działania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w takim samym zakresie jak za działania, uchybienia, zaniedbania
i zaniechania własne.
3. Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie (konsorcja) umowy z Podwykonawcami
winni zawierać w imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawców (członków konsorcjum).
W takim przypadku każdy Wykonawca będący członkiem konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum
wobec
Podwykonawców
i
dalszych
podwykonawców
regulowane
przez
Zamawiającego.
4. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia
podwykonawcy z tytułu wykonywanych przez niego robót budowalnych, których
szczegółowy przedmiot został określony w § 1 ust. 2 niniejszej umowy lub których
powierzenie podwykonawcy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu przed przystąpieniem
do wykonywania tych robót, przy czym powyższe zgłoszenie winno nastąpić w formie
pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać szczegółowy przedmiot przewidzianych
do powierzenia robót.
5. Zamawiający uprawniony jest w ciągu trzydziestu dni od daty doręczenia
Zamawiającemu
zgłoszenia,
o
którym
mowa
w
ust.
4
do
złożenia
Wykonawcy/podwykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu
wobec wykonania robót przez podwykonawcę.
6. Złożenie przez Zamawiającego sprzeciwu wobec wykonania robót budowlanych przez
podwykonawcę o którym mowa w ust. 5 powoduje, że obowiązek ich wykonania
spoczywa na Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartą w formie pisemnej umowy z podwykonawcą obejmującą
zakres robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został określony w § 1 ust.
2 niniejszej umowy w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy, a w przypadku
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 i braku sprzeciwu Zamawiającego złożonego
zgodnie z ust. 5, w terminie 7 dni od daty upływu terminu do złożenia sprzeciwu.
8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy
w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą, a Wykonawca, chyba że ta
wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty
budowlane powierzone podwykonawcy, których szczegółowy zakres został określony
w § 1 ust. 2 niniejszej umowy lub wynika ze zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4,
przy
czym
odpowiedzialność
Zamawiającego
za
zapłatę
wynagrodzenia
podwykonawcy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
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za roboty budowlane, których szczegółowy zakres został określony w § 1 ust. 2
niniejszej umowy lub wynika ze zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.
9. Ewentualne zmiany niniejszej umowy wpływające odpowiednio na zmianę
postanowień umowy zawartej z Podwykonawcą wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu.
10. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawcę robót upoważnia
Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia podwykonawcy od realizacji
robót. Odpowiednio do zaistniałych okoliczności Wykonawca zobowiązany jest
wówczas bezzwłocznie rozwiązać umowę zawartą z podwykonawcą. W takiej sytuacji
Wykonawca realizuje roboty samodzielnie lub powierza je innemu podwykonawcy,
z zachowaniem trybu określonego w ust. 4-8.
11. Strony ustalają, że:
a. Zamawiający będąc wraz z Wykonawcą dłużnikiem solidarnym wobec
podwykonawcy robót budowlanych w zakresie, o jakim mowa w art. 647¹ § 3
kodeksu cywilnego i w niniejszej umowie będzie uprawniony - na co Wykonawca
wyraża zgodę w umowie - do zapłaty bezpośrednio podwykonawcy wymagalnego
wynagrodzenia w całości lub części, spłacając w takim zakresie dług Wykonawcy
wobec Podwykonawcy, po uprzednim umożliwieniu Wykonawcy zgłoszenia
pisemnych uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez
Zamawiającego informacji co do bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy;
b. Swoją wierzytelność o zwrot zapłaconego bezpośrednio Podwykonawcy
wynagrodzenia do wysokości dokonanej zapłaty, Zamawiający potrąci wówczas
z wynagrodzenia Wykonawcy i bezzwłocznie zawiadomi Wykonawcę o dokonanej
na rzecz Podwykonawcy zapłacie wynagrodzenia w całej kwocie lub jej części.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie uprawnienia przysługujące
Zamawiającemu wobec Wykonawcy mogły być realizowane wobec podwykonawcy,
nawet jeżeli poszczególne postanowienia umowy nie stwierdzają tego wprost.
13. Podstawą do rozliczenia robót wykonanych przez podwykonawcę, wskazanych
w wystawionej fakturze VAT, będzie Protokół odbioru częściowego/końcowego robót
bez uwag i zastrzeżeń podpisany przez przedstawicieli Stron umowy oraz przez
przedstawiciela podwykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy i usługi oraz ich zmian.
§ 9.
ODBIÓR
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu
Umowy.
2. Razem ze zgłoszeniem o dokonanie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1)

deklarację właściwości użytkowych materiałów
jeśli są wymagane odrębnymi przepisami,

i

karty

charakterystyki,
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2)

dokumenty gwarancyjne na użyte materiały, wyroby i urządzenia wystawione
przez ich producentów,

3)

certyfikat bezpieczeństwa wystawiony zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009,

3. wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań i
sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,
4. Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności dostarczonych
dokumentów, wyznaczy datę odbioru końcowego robót w ciągu 7 dni od daty
otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 1.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady przedmiotu Umowy,
Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:
1)

jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

2)

jeżeli wady nie nadają się do usunięcia oraz:
1.

jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
lub

2.

jeżeli
uniemożliwiają
użytkowanie
przedmiotu
Umowy
zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy i żądać
od Wykonawcy odpowiedniego odszkodowania albo żądać od Wykonawcy
wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół według
wzoru ustalonego przez Zamawiającego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad
każda ze stron może zlecić wykonanie ekspertyzy, zaś koszty jej wykonania
i sporządzenia ponosi Wykonawca.

§ 10.
RĘKOJMIA I GWARANCJA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane urządzenia i obiekty
małej architektury oraz ich montaż na okres …… miesięcy, licząc od dnia dokonania
odbioru końcowego.
2. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji Wykonawca jest zobowiązany
na żądanie Zamawiającego usunąć na własny koszt wszystkie wady fizyczne
i jakościowe przedmiotu Umowy, jeżeli Zamawiający zgłosi wadę na piśmie przed
upływem terminu gwarancji. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji
na naprawione elementy przedmiotu Umowy na okres odpowiednio jak w ust. 1 licząc
od dnia podpisania protokołu usunięcia wady.
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3. Czas trwania gwarancji za wady jakościowe, licząc od daty odbioru końcowego
obiektu, wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia wady, nie
określa natomiast trwałości obiektu i jego elementów.
4. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji może
on wykonywać przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi określone przepisami
Kodeksu Cywilnego.

§ 11.
KARY UMOWNE
1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy w następujących przypadkach
i wysokości:
1)

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) 0,5 % wynagrodzenia całkowitego umownego brutto określonego w § 3 ust. 1
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy;
b) 0,5 % wynagrodzenia całkowitego umownego brutto określonego w § 3 ust. 1
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie rękojmi/gwarancji liczony od upływu terminu wyznaczonego na
usunięcie wad,
c) 0,5 % wynagrodzenia całkowitego umownego brutto określonego w § 3 ust. 1
za każde uszkodzone drzewo, potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność
protokołem oględzin,
d) 10 % wynagrodzenia całkowitego umownego brutto określonego w § 3 ust. 1
za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
e) 10% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto określonego w § 3 ust. 1
w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, bądź wykonania robót
niezgodnie
z
harmonogramem
bez
uprzedniej
akceptacji
zmiany
harmonogramu przez Zamawiającego;
f)

za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników wykonujących roboty
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia
przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania
Pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu
Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie
dopełniono przedmiotowego wymogu.

2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kary umownej z kwoty należnego
wynagrodzenia.
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3. Potrącenie lub zapłata kary umownej nie zwalnia
dokończenia robót, ani z innych zobowiązań umownych.

Wykonawcy

z

obowiązku

4. Zapłata przez Wykonawcę określonych powyżej kar umownych nie wyłącza
możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania
w pełnej wysokości za poniesioną szkodę, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 12.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Dla zabezpieczenia należytego i zgodnego z Umową wykonania Przedmiotu Umowy
oraz pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności
Wykonawcy za wady, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przed
podpisaniem Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za
wykonanie całego przedmiotu, co stanowi kwotę ………………… zł, (słownie):
………………………………………… zł w formie…………………….
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca
zobowiązany
jest
wpłacić
przelewem
na
rachunek
bankowy
Zamawiającego:…………………………………………………………………………………………….
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (jeżeli
dotyczy).
4. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego, wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego
wykonania Umowy, zgodnie z warunkami Umowy, następuje jego bezwarunkowa
wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
5. Koszty wniesienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane.
7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka z dopuszczonych form jak niżej:
1) Pieniądz,
2) Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) Gwarancja bankowa,
4) Gwarancja ubezpieczeniowa,
5) Poręczenia udzielane 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 (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 110).
8. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
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Umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 Pzp.
10. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego
w następujący sposób:

wykonania

Umowy

1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie do 30 dni od dnia
wykonania całości zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie
wykonane;
2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwrócone w terminie do 15 dni
po upływie okresu rękojmi / okresu gwarancyjnego.
11. W przypadku uchylenia się od bezpłatnego usuwania usterek i wad ujawnionych
w okresie rękojmi za wady / gwarancji w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, Zamawiający ma prawo do opłacenia zastępczego wykonania robót
związanych z usunięciem tych wad i usterek, a Wykonawca zobowiązany jest
do zapłaty za wykonanie robót na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez
Zamawiającego ze wskazanym kontem bankowym.
12. Zamawiający, z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, może zaspokoić swoje
roszczenia wynikające z Umowy i przepisów prawa, w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem Umowy, a w szczególności z tytułu kar umownych lub
usunięcia szkód i pokrycia strat powstałych z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
13. W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Umowy,
oraz na skutek zgłoszenia wady przy odbiorze lub w okresie rękojmi, zabezpieczenie
należytego wykonania Umowy winno być odpowiednio przedłużone, pod rygorem
wstrzymania najbliższej płatności na rzecz Wykonawcy
14. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy zostanie zwrócony na pisemne żądanie Wykonawcy
zgłoszone w terminie do 14 dni po upływie okresu rękojmi / okresu gwarancyjnego.
Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający może przekazać dokument
stanowiący formę należytego zabezpieczenia Umowy na rzecz Wykonawcy
za pośrednictwem listu poleconego.

§ 13.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy,
od przypadków określonych w kodeksie cywilnym, w szczególności, gdy:

niezależnie

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy i Zamawiający odstąpi od Umowy w terminie jednego miesiąca
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
prawidłowego wykonania części Umowy, potwierdzonego podpisanym przez obie
strony protokołem bez uwag i zastrzeżeń;
2) Wykonawca podejmuje działania mogące narazić Zamawiającego na powstanie
szkody, zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zajęty
zostanie majątek Wykonawcy w wyniku prowadzenia
przeciwko niemu
postępowania egzekucyjnego na skutek czego prowadzenie robót zostanie
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przerwane, a także wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające bądź
ograniczające swobodne wykonywanie przez Wykonawcę jego obowiązków
umownych.
W ww. przypadkach Wykonawca nie może żądać kary umownej ani też
odszkodowania i zrzeka się tych roszczeń wobec Zamawiającego.
2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy:
1)

Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot Umowy, a
w
przypadku
zastosowania
materiałów
niezgodnych
w dokumentacji projektowej;

w
z

szczególności
określonymi

2) Wykonawca nie wykona Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie
pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn
zależnych od Wykonawcy, niezależnie od kar umownych, Wykonawca poniesie koszty
wynikłe z odstąpienia od Umowy.
§ 14.
ZMIANA UMOWY
1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje
istotne zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio wartości umowy lub zakresu
przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1)

zmian w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów,

2)

działań lub zaniechań:

a) osób trzecich,
b) osób upełnomocnionych przez strony umowy,
c) organów,
w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a wpływających
obiektywnie – bezpośrednio lub pośrednio w sposób dalece utrudniający lub
czyniący niemożliwym spełnienie świadczeń stron umowy w sposób określony
pierwotnie w umowie,
3) wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego
nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach,
4) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
(w szczególności wynikających z konieczności zastosowania innych niż
przewidziane w projekcie technologii i materiałów) proponowanych przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla
Zamawiającego;
5) konieczności zmiany terminu realizacji spowodowanej:
a) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, takich jak: siła wyższa, kolizje transportowe lub komunikacyjne,
a także związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych wcześniej
do zidentyfikowania;
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6)

b) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego;
przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie
adresu lub numeru telefonu i fax-u. Obowiązek ten dotyczy Wykonawcy także
w okresie rękojmi i okresie gwarancji.
2. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 1, pisma dostarczane
pod adres wskazany w Umowie uważa się za doręczone.
3. Spory wynikłe z realizacji
dla siedziby Zamawiającego.

Umowy

rozstrzygane

będą

przez

sąd

właściwy

4. Zmiana Umowy wymaga zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie
bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie.
6. Wykonawca
nie
może
przenieść
wierzytelności
wynikającej
na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

z

Umowy

7. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Wszystkie wymienione w Umowie załączniki stanowią jej integralną część.
9. Załącznikami do Umowy są:
1) Dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych (załącznik nr 1)
2) oferta Wykonawcy z dnia …… (załącznik nr 2)
10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

36

Załącznik nr 3 do SIWZ

......................................., dn. ..........................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
Pełna nazwa firmy:
................................................................................................................
................................................................................................................
Adres firmy: ...........................................................................................
(kod, miasto, ulica, numer domu)
Województwo i powiat: .........................................................................
Nr tel. .....................................................................................................
Nr fax. ....................................................................................................
Adres e – mail ........................................................................................
Strona www. ..........................................................................................
NIP: ........................................................................................................
REGON: .................................................................................................
Nazwa banku i nr oddziału .....................................................................
Nr rachunku bankowego (26 cyfrowy w standardzie NRB):
.................................................................................................................
Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem
TAK / NIE (należy wskazać właściwe)
Realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
o nazwie "Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim - Bródzieńskie Uroczysko”.

Do:
Lasy Miejskie – Warszawa,
ul. Korkowa 170A
04-549 Warszawa
z dopiskiem „oferta LM-W.ZP.260.3.2020”

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, składamy ofertę na wykonanie
przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
CENA OFERTY NETTO : ............................ zł
(słownie złotych: ..............................................................)
Stawka podatku VAT …...…%*
CENA OFERTY BRUTTO: ............................ zł*
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(słownie złotych: ..............................................................)*
Okres gwarancji jakości
Na przedmiot zamówienia zostanie udzielona gwarancja jakości na okres ……………..
(należy podać w pełnych miesiącach).
Oferujemy wykonanie prac w terminie:
120 dni od daty podpisania umowy
[
100 dni od daty podpisania umowy
[
80 dni od daty podpisania umowy
[

]
]
]

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna
z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017 poz.
1221 ze zm.).*
*oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
Polską
Jednocześnie oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz
wyjaśnieniami* i/lub zmianami* Specyfikacji i uznajemy się za związanych określonymi
w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
2. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
3. W zaoferowanej powyżej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
4. Realizację dostaw i usług objętych przedmiotem zamówienia wykonamy sami bez udziału
podwykonawców/ z udziałem podwykonawców* (co prowadzić będzie do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego):
Część zamówienia, którą zamierzamy
powierzyć podwykonawcom,
szczegółowy zakres robót

5.

6.

Wartość bez podatku
VAT

Nazwa (firma)
podwykonawcy

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez
okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego
wnieśliśmy wadium w wysokości _________ zł, w formie ______________.
Jednocześnie wskazujemy adres / numer rachunku*, na które należy zwrócić wadium:
_______________________________________________________________________.
Informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3:

Nazwa oświadczenia lub

Adres internetowy pod którym dokument lub
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dokumentu

oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej,
wydający urząd lub organ, dokładne dane
referencyjne dokumentacji lub numer i nazwa
postępowania o udzielenie zamówienia
u Zamawiającego, w którym Wykonawca złożył
oświadczenia lub dokumenty

Istotne postanowienia umowy Zamawiającego akceptujemy bez zastrzeżeń
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, iż nie umieścimy lub nie będziemy żądać umieszczania w zawieranej
umowie po wyborze naszej oferty, jakichkolwiek postanowień za wyjątkiem postanowień
o charakterze informacyjnym lub wskazujących na sposób wykonywania umowy
w zakresie komunikacji stron i form tej komunikacji.
8. Akceptujemy przewidzianą przez Zamawiającego możliwość dokonania istotnej zmiany
postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści niniejszej oferty, zgodnie
z warunkami określonymi w Rozdziale XVI pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
9. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach nr od ___ do ___
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
(Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy)
10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować
na poniższy adres: ________________________________________________________
e-mail: _________________________________________________________________
Osoba do kontaktu: _______________________________________________________
11. Oświadczamy, że sposób reprezentacji naszego przedsiębiorstwa/ konsorcjum* dla
potrzeb niniejszego postępowania jest następujący:
________________________________________________________________________
12. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
- formularz cenowy (kosztorys ofertowy)
- ______________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________
7.

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy ……………………………………
*/ niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do SIWZ
......................................., dn. ..........................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Realizacja
projektu w ramach budżetu obywatelskiego Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy o
nazwie "Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim - Bródzieńskie Uroczysko”.
Oświadczamy, że wykonaliśmy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej jedną robotę
budowlaną polegającą na wykonaniu i montażu konstrukcji lub urządzeń drewnianych
na kwotę minimum 350 000,00 zł brutto;

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Przedmiot roboty budowlanej
(dokładny opis – tj.
pozwalający stwierdzić
Lp.
spełnienie lub nie spełnienie
warunku udziału w
postepowaniu)

Daty
wykonania
(od – do)

Wartość roboty
budowlanej

Zleceniodawca
(nazwa
zleceniodawcy,
adres, telefon)
Miejsce
wykonywania

Do niniejszego wykazu dołączamy następujące dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie wyszczególnionych w powyższej tabeli:
1.
_____________________________
2.
_____________________________
3.
_____________________________
Miejsce i data ……………………
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Dokument, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
......................................., dn. ..........................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Oświadczenie o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu Realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy o nazwie "Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim Bródzieńskie Uroczysko” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczamy,
że:
*) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
*) należymy 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.), o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w skład której wchodzą następujące podmioty:
Lp.
1.
2.

Nazwa

Adres

Niniejszym składam dokumenty / informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
*/ niepotrzebne skreślić
Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy …………………………………
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Załącznik nr 6 do SIWZ
......................................., dn. ........................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Realizacja
projektu w ramach budżetu obywatelskiego Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy o nazwie
"Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim - Bródzieńskie Uroczysko”
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w …………..…………………………………………………..………………………………
………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której
określono warunki udziału w postępowaniu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki
udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………..…
…..………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie: …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 7 do SIWZ

......................................., dn. ........................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy,
DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Realizacja
projektu w ramach budżetu obywatelskiego Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy o nazwie
"Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim - Bródzieńskie Uroczysko” oświadczam, co
następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1222 ustawy.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące
środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..…….…
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY
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Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do podmiotu/ podmiotów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy zostały podjęte
następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………..
………………..…………………………………………………………………………………
….……..…………………...........………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 8do SIWZ
Niniejsze zobowiązanie wypełnia podmiot trzeci w przypadku, gdy wykonawca polega na jego
zasobach w celu wykazania warunku dysponowania zasobami technicznymi lub zawodowymi.
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Ja/My niżej podpisany/ni ………………….……………..………………….………… będąc
upoważnionym/mi do reprezentowania:
…………………………….………………………………….…………………………………
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m/y,
że wyżej wymieniony podmiot odda Wykonawcy
…………………………………………………………………....…….……………………….
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby
……………………………..………………………………………………..………………….
(zakres udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:
Realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
o nazwie "Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim - Bródzieńskie Uroczysko”
(nazwa zamówienia publicznego)

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to:
…..………………………………………………………………………………………………
Charakteru stosunku, jaki będzie łączył mnie/nas z wykonawcą:
…………………………………………………………………………………………………
Zakres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………
Okres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

………………….…………………..………………………
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego
do dyspozycji zasoby)
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