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Po d st a w a  p r a w n a

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1129 ), zwanej dalej „ustawą Pzp" oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1740, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 
ul. Przybyszewskiego 80 / 82, 01 - 824 Warszawa, tel. 22 56 89 100,
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania na której dostępne będą wszelkie 
dokumenty (m. in. Ogłoszenie, zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty) związane 
z prowadzonym postępowaniem: https://www.opsbielany.waw.pl/przetargi/21-02.php 
Adres poczty elektronicznej do korespondencji: przetargffiopsbielany.waw.pl

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez 
negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachu nad częścią 

parterową budynku przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w Warszawie.
II. Część budynku objęta zadaniem jest wykonana w technologii tradycyjnej, dach o konstrukcji 

żelbetowej, jednospadowy z lukarnami. Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna. Rynny, 
rury spustowe oraz obróbki blacharskie, wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej i częściowo 
powlekanej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót STWiOR (załącznik nr 1.1 do SWZ) oraz w przedmiarze robót 
(załącznik nr 1.2 do SWZ). Wymienione dokumenty wraz z opisem przedmiotu zamówienia 
zamieszczonym w SWZ i projektowanymi postanowieniami umowy należy rozpatrywać łącznie.

III. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000 - 7 Roboty budowlane
45111300 -1  Roboty rozbiórkowe
45260000 - 7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty

specjalistyczne 
4 5 261 40 0-8  Pokrywanie
45 261 41 0-1  Izolowanie dachu
45261320 -  3 Kładzenie rynien

IV. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oferty po 
odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem prac. Odbycie wizji 
lokalnej jest obligatoryjnym warunkiem udziału w postępowaniu. Termin wizji lokalnej wymaga 
zgłoszenia i uzgodnienia z Zamawiającym. Oferta Wykonawcy, który nie odbył obowiązkowej 
wizji lokalnej zostanie odrzucona -  zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 Pzp.

V. W sytuacjach, kiedy w SWZ wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, marka, pochodzenie, 
źródło lub szczególny proces charakteryzujące określone produkty lub usługi oznacza to, że 
Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych

https://www.opsbielany.waw.pl/przetargi/21-02.php
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określeń i użył ich jako przykładowych i należy odczytywać je z wyrazami „lub równoważne". 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z 
dokumentacją techniczną oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
założonych w dokumentach niniejszego postępowania.

VI. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia obiekt nie będzie wyłączony z użytkowania.
VII. Prace związane z remontem wykonywane będą z materiałów własnych Wykonawcy fabrycznie 

nowych i przy użyciu maszyn i urządzeń Wykonawcy. Materiały i urządzenia użyte do wykonania 
przedmiotu zamówienia winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym odrębnymi przepisami prawa.

VIII. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na wykonane roboty budowlane minimum 24 miesięcznej 
gwarancji. Warunki gwarancji muszą być przedłożone przez Wykonawcę przed podpisaniem 
umowy. Okres wydłużenia gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowi pozacenowe 
kryterium oceny ofert, punktowane zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XIII SWZ. Na 
zastosowane materiały i urządzenia Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji 
producenta na zasadach przez niego określonych.

IX. Dodatkowe wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia -  klauzule 
społeczne.
1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, tj. w tym przypadku odpowiedniej do rzetelnego wypełnienia zobowiązań 
Wykonawcy liczby pracowników fizycznych wykonujących bezpośrednio roboty budowlane 
polegające na wykonywaniu pokryć dachowych.

2. Wyżej wskazane osoby muszą być zatrudnione najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót, 
nieprzerwanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca każdorazowo na żądanie 
Zamawiającego zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu do wglądu kopie zawartych 
umów o pracę wskazanych osób wraz z zakresem ich obowiązków.

3. W przypadku zmiany powyższych osób Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić 
pisemnie Zamawiającego w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana oraz 
przedstawić do wglądu kopię umowy o pracę osoby aktualnie zatrudnionej.

4. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę warunku 
zatrudnienia. W ramach tych czynności Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o 
przedstawienie dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób, o których mowa w ust. 
poprzednich, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie 
społeczne, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić je niezwłocznie 
Zamawiającemu.

5. Uzyskanie zgody pracownika na udostępnianie danych osobowych Zamawiającemu spoczywa 
po stronie Wykonawcy.

6. W przypadku braku realizacji warunku zatrudnienia Wykonawca zostanie obciążony przez 
Zamawiającego karą umowną za każdy dzień niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przy realizacji zamówienia osób wskazanych powyżej, w wysokości 1/30 minimalnego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10.10.2002r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r., poz. 2177 z późn. zm.) obowiązującego 
na dzień naruszenia, za każdą niezatrudnioną osobę. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie 
przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
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Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia 
Wykonawcy w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar umownych.

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
Zamawiający ma prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie 
kontroli.

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia przewidziany został na okres 60 dni od dnia podpisania umowy.

ROZDZIAŁ V. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 
ust. 1, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający dokona weryfikacji na 
podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu -  
załącznik nr 4.1 do SIWZ;

2. spełniają warunki określone w art. 112 ustawy Pzp, w szczególności dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.4 zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
2.4.1 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, należycie wykonał co 
najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie, 
przebudowie lub remoncie dachu, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto;

2.4.2 dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 
zamówienia, posiadającymi prawo do wykonywania zawodu oraz wymagane 
uprawnienia budowlane, tj. 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika 
budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane, posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- 
budowlanej.

II. Udostępnianie zasobów.
1. 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 lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, składając wraz z oferta zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji danego zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik Nr 4.2 do SWZ) 
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
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3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z 
Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 
za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane, z 
zastrzeżeniem, że Zamawiający, na mocy art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia do 
wykonania czynności w zakresie realizacji zamówienia osób wskazanych w Rozdz. III ust. IX 
pkt 1 na podstawie stosunku pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

III. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie
żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy do oferty należy 
dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do
reprezentowania Wykonawcy.

3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

IV. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie wskazujące, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy - wzór 
oświadczenia stanowi załącznik Nr 4.3 do SWZ.

V. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o 
niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z 
Wykonawców.

VI. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przesłanki wykluczenia 
wskazane w ust. I pkt 1 zachodzące względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą 
grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, natomiast spełnianie 
warunków wskazanych w ust. I pkt 2 Wykonawcy wykazują łącznie.

VII. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 
na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. VI.

VIII. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub 
oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletnie lub zawierają błędy lub budzą 
wątpliwości, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, uzupełnienia, 
poprawienia lub wyjaśnienia ich treści w wyznaczonym terminie, chyba że:
1. oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 

poprawienie lub
2. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

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

X. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z przepisami art. 111 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ VI. PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
I. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda 
następujących dokumentów:
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1. składane wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na dzień składania ofert, 
którego wzór stanowi Załącznik Nr 4.1 do SWZ;

2. na wezwanie Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta wstępnie uzyskała status oferty 
najkorzystniejszej -  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu 
- sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4.6 do SWZ.

II. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 112 ustawy 
Pzp, wskazanych w rozdz. V ust. I pkt 2 SWZ, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. składane wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na 

dzień składania ofert, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4.1 do SWZ;
2. składane na wezwanie:

2.1 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy -  w tym 
okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej 
lub zawodowej, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których roboty zostały wykonane wraz z dokumentami potwierdzającymi, że 
roboty te zostały wykonane należycie -  sporządzony według wzoru stanowiącego 
załącznik Nr 4.4 do SWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów -  inne odpowiednie dokumenty;

2.2 wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -  sporządzony według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 4.5 do SWZ.

III. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o 
niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.

IV. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdz. V ust. 2 polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany jest:
1. udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno potwierdzać, że stosunek 
łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
tych zasobów oraz określać w szczególności wolę udzielenia, wskazywać jego zakres, czas, 
sposób udostępnienia i wykorzystania, a także czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający 
zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących: wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą -  według wzoru 
stanowiącego załącznik Nr 4.2 do SWZ;

2. przedstawić, wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, oświadczenie 
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w 
jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby -  według wzoru stanowiącego załącznik Nr 
4.1A do SWZ.

V. Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw do wykluczenia w stosunku do 
podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który



OPS IX.252.2.2021

nie jest podmiotem, na którego potencjale Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 
118 ustawy Pzp.

VI. Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych.
VII. Zgodnie z art. 274 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień składania potwierdzających brak 
podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w okolicznościach 
wskazanych ust. I pkt. 2 i ust. II pkt. 2 SWZ.

VIII. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 roku poz. 2415) oraz 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 roku pozycja 2452).

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W POSTĘPOWANIU 
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, 
WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
I. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
1. w zakresie złożenia oferty wraz z załącznikami przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. wszelkie pozostałe dokumenty postępowania - drogą elektroniczną na adres: 

przetarg@opsbielanv.waw.pl.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej 
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 
2020 r. poz. 344).

II. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal. Wykonawca posiadający konto 
na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „formularz do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku" oraz do „formularza do komunikacji". Dostęp do wymienionych formularzy 
jest realizowany poprzez miniPortal.

III. Ofertę wraz z załącznikami składa się, pod rygorem nieważności, w ogólnodostępnych 
formatach danych w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym.

IV. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty oraz wymagania techniczne i organizacyjne 
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Instrukcji użytkownika 
miniPortalu dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl oraz Warunkach korzystania z 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

V. Kolejność czynności Wykonawcy do przygotowania kompletnej oferty:
1. wypełnienie formularza ofertowego
2. zapisanie formularza ofertowego jako plik, Zamawiający rekomenduje format PDF
3. podpisanie pliku stosownym podpisem elektronicznym, w przypadku pliku PDF najlepiej 

formatem PAdES
4. zgromadzenie w jednym folderze wszystkich podpisanych plików -  formularza ofertowego i 

pozostałych dokumentów wymaganych wraz z ofertą

https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:przetarg@opsbielanv.waw.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl
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5. skompresowanie tego folderu do formatu archiwum, Zamawiający rekomenduje format .zip 
lub .7z

6. zaszyfrowanie skompresowanego pliku zgodnie z instrukcją miniPortalu
7. przesłanie zaszyfrowanego pliku za pomocą formularza do składania oferty dostępnego 

poprzez miniPortal zgodnie z instrukcją miniPortalu.
VI. Zamawiający rekomenduje, aby nie podpisywać zaszyfrowanego pliku archiwum podpisem 

proponowanym przez ePUAP na koniec procesu składania oferty poprzez miniPortal -  pliki 
powinny być podpisane wcześniej, przed spakowaniem archiwum zgodnie z pkt V.

VII. Zamawiający informuje, że zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji dnia 1 marca 2018 r. w 
sprawie wycofania algorytmu SHA-1 w zastosowaniach związanych z zaawansowanym podpisem 
i pieczęcią elektroniczną, z dniem 1 lipca 2018 r. skończył się przewidziany w artykule 137 
ustawy z dn. 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 
2016, Poz. 1579) okres stosowania funkcji skrótu SHA-1 w zastosowaniach dotyczących 
zaawansowanego podpisu elektronicznego i pieczęci. Przepis wymaga odejścia od stosowania 
algorytmu SHA 1 przy składaniu zaawansowanego, w tym również kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego i pieczęci elektronicznej, co powoduje konieczność uprzedniego dostosowania 
aplikacji służącej do składania popisu elektronicznego do algorytmu rodzin SHA2 i podpisywania 
składanych dokumentów w tym ofert z zastosowania tego algorytmu.

VIII. Maksymalny rozmiar pliku po zaszyfrowaniu przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz komunikacji wynosi 150 MB.

IX. Wielkość pojedynczego pliku podpisanego za pomocą podpisu zaufanego (dokument wraz z 
podpisem tzn. po podpisaniu) nie może przekroczyć 10 MB.

X. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 50 
MB. Limit wynika z systemu poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Zamawiającego. 
Należy również mieć na uwadze limit zastosowany w systemie poczty elektronicznej 
wykorzystywanym przez Wykonawcę.

XI. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na 
Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania.

XII. Za datę przekazania oferty wraz z załącznikami przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
XIII. Za datę przekazania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej przyjmuje się datę 

wprowadzenia do serwera pocztowego wykorzystywanego przez Zamawiającego.
XIV. Zamawiający rekomenduje stosowanie podpisu wewnętrznego oraz dołączanie znacznika czasu 

lub znacznika czasu i list CRL (tzw. LTV) przy kwalifikowanym podpisie elektronicznym.
XV. Jeżeli dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w 
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
jawną część należy ten plik zaszyfrować.

XVI. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ na 
zasadach określonych w art. 284 ustawy Pzp

XVII. Do kontaktu z Wykonawcami Zamawiający wyznacza:
Włodzimierz Sanocki, Katarzyna Bancerz adres e-mail przetarg@opsbielanv.waw.pl

ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

mailto:przetarg@opsbielanv.waw.pl
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ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
I. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29 grudnia 2021 r., przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
II. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w pkt I, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany 
przez Zamawiającego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

III. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. II, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą.

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
I. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, której treść musi odpowiadać treści SWZ.
II. Wraz z ofertą (Formularzem Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik 

Nr 2 do SWZ) Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu -  sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr
4.1 do SWZ;

2. odpowiednie pełnomocnictwa lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy w imieniu Wykonawcy działa osoba, której 
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów, które można 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych (tj. KRS, CEiDG lub inny 
właściwy rejestr).
Dotyczy to również Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

3. w przypadku udostępniania zasobów:
3.1 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale V ust. II 

pkt 2 oraz w Rozdziale VI ust. IV pkt 1 -  sporządzone według wzoru stanowiącego 
załącznik Nr 4.2 do SWZ;

3.2 oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby -  
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik 4.1.A do SWZ;

4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1 oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale V ust. IV, z którego wynika, które usługi 

wykonają poszczególni Wykonawcy -  sporządzone według wzoru stanowiącego 
załącznik Nr 4.3 do SWZ;

4.2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu - każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu -  sporządzone według wzoru stanowiącego 
załącznik Nr 4.1 do SWZ;

5. uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa -  jeżeli dotyczy;
6. dokumenty na potrzeby kryterium oceny ofert -  jeżeli dotyczy.

IV. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 
ofertę powinien być czytelny.

V. Ofertę wraz z załącznikami sporządza się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub 
w postaci elektronicznej w ogólnodostępnych formatach danych. Zamawiający rekomenduje 
stosowanie formatu pdf. W przypadku plików skompresowanych Zamawiający rekomenduje 
stosowanie formatów zip oraz 7z. Dokumenty w formacie pdf. należy podpisywać formatem 
PAdES ; pozostałe typy dokumentów należy podpisywać formatem XAdES.

VI. Sposób złożenia oferty opisany został w Rozdziale VII SWZ.
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VII. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 
oferty lub wycofać ofertę. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponowne 
złożenie.

VIII. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XI. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
I. Terminem składania ofert jest dzień 30 listopada 2021 r. godzina 09.00.
II. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert wskazanego w ust. I, 

nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
III. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.

IV. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania.

V. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:
1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte
2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
I. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym 

całkowitej ceny ofertowej netto i brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia.
II. Za cenę brutto przyjmuje się cenę z podatkiem VAT ustalonym zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.
III. Podana cena winna zostać obliczona w oparciu o wszelkie informacje zawarte w niniejszej SWZ i 

winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze oraz wszelkie koszty poniesione w celu 
należytego wykonania zamówienia w wymaganym terminie zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, włączając w to m. in. koszty bezpośrednie, koszty ogólne, koszty wynagrodzenia 
pracowników, kalkulowany zysk oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem zamówienia, 
odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wynikającymi z charakteru 
zamówienia, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonania niniejszego zamówienia.

IV. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny i obowiązuje w ciągu 
całego okresu realizacji zamówienia, nie podlega waloryzacji i nie podlega zmianie nawet w 
przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy okaże się, iż cena została nieprawidłowo określona 
przez Wykonawcę w oparciu o udostępnioną dokumentację. Z uwagi na fakt, iż załączone 
przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy Zamawiający wymaga w celu zapoznania się z 
zakresem prac odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej, o której mowa w Rozdz. III ust. IV SWZ.

V. Cena powinna być podana w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
I. Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert niepodlegających odrzuceniu przypisując 

im odpowiednio wagi procentowe:
1. cena ofertowa brutto realizacji całości przedmiotu zamówienia - waga kryterium 60 %
2. okres gwarancji



3. doświadczenie Kierownika budowy - waga kryterium 10 %
Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach. 
Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.

II. W kryterium „CENA OFERTY" (C) maksymalną liczbę punktów (60 pkt) otrzyma oferta z najniższą 
ceną brutto realizacji całości przedmiotu zamówienia, pozostałe proporcjonalnie mniej, zgodnie 
ze wzorem:

c _  mm x 60 p(<t C - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę
C b Cmin najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert

Cb - cena ofertowa brutto oferty badanej

III. W kryterium „OKRES GWARANCJI" (G) liczba punktów (maksymalnie 30 pkt.) zostanie wyliczona 
na podstawie oświadczonego przez Wykonawcę, wskazanego w pkt. 5 formularza ofertowego, 
okresu gwarancji. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże okresu gwarancji, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji w minimalnym okresie 
wymaganym przez Zamawiającego (24 miesiące).

Punkty w kryterium „OKRES GWARANCJI" zostaną przyznane wg następującej punktacji:

1. okres gwarancji 36 miesięcy -1 0  pkt
2. okres gwarancji 48 miesięcy - 20 pkt
3. okres gwarancji 60 miesięcy - 30 pkt

IV. Kryterium „DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY" (D) liczba punktów (maksymalnie 10 pkt.) 
rozpatrywane będzie na podstawie informacji dotyczących posiadanego doświadczenia osoby 
wskazanej do realizacji przedmiotu zamówienia na stanowisku Kierownika budowy, podanych w 
pkt 6 Formularza ofertowego. Wraz z ofertą wymagane jest złożenie dokumentów 
potwierdzających posiadane uprawnienia oraz wykazane doświadczenie wskazanej osoby. 
Wskazane dokumenty nie podlegają uzupełnieniu.
Jeśli osoba wskazana do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadająca wymagane 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
posiada dodatkowo doświadczenie zawodowe, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem 
składania ofert, w postaci:

- pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na jednej 
budowie w zakresie remontu dachu -  Wykonawca otrzyma 5 pkt

- pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na dwóch 
budowach w zakresie remontu dachu -  Wykonawca otrzyma 10 pkt

Jeśli Wykonawca w Formularzu ofertowym nie poda imienia i nazwiska osoby kierownika 
budowy lub liczby robót budowlanych, na których osoba pełniła funkcję kierownika budowy, 
Zamawiający przyzna Wykonawcy w przedmiotowym kryterium 0 pkt.

V. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
VI. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymogi określone w SWZ i

otrzyma najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert (C + G + D).
VII. Zgodnie z art. 248 ustawy Pzp jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium 
„CENA OFERTY". Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium „CENA OFERTY" 
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie 
ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
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VIII. 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 obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując rodzaj usług, których świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania oraz wskazując ich wartość oraz stawkę podatku bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
I. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu podpisania umowy.
II. Umowa zostanie zawarta na warunkach podanych w projektowanych postanowieniach umowy, 

stanowiących integralną część SWZ (załącznik Nr 3) oraz w ofercie Wykonawcy.
III. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

IV. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy Wykonawca powinien 
poinformować Zamawiającego o wszelkich ewentualnych zmianach danych podwykonawców 
wskazanych w Formularzu Oferty, a także przekazać informację na temat nowych 
podwykonawców, którym powierzy realizację części zamówienia.

V. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do przekazania przed 
podpisaniem umowy następujących dokumentów:
1. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do SWZ przedmiaru robót. 

Wartość kosztorysu musi być zgodna z ceną ofertową. Kosztorys będzie miał charakter 
informacyjny i nie będzie stanowił podstawy do wzajemnych rozliczeń.

2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - BIOZ
3. Aktualny wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz 

z zakresem czynności oraz wskazaniem podstawy do dysponowania osobami, jeśli są już 
znane -  według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4.5 do SWZ. Jeśli wskazanie osób, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia nie jest możliwe w dniu podpisania umowy, 
Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia świadczenia usług.

ROZDZIAŁ XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie dotyczy.

ROZDZIAŁ XVI. INFORM AGA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA PRZEZ WYKONAWCĘ ZALICZEK 
NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

ROZDZIAŁ XVII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
I. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 3 do SWZ.
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II. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych we 
wzorze umowy.

ROZDZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XIX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, ponieważ nie jest to uzasadnione ze 
względu na specyfikę i technologię realizacji przedmiotowych robót. Zamówienie ma charakter 
wykonawstwa jednobranżowego, co jednoznacznie określa ciąg technologiczny. Ponadto ewentualny 
podział zamówienia na części spowodowałby nadmierne trudności techniczne oraz ryzyko 
nienależytego wykonania przedmiotowego zamówienia wskutek konieczności wykonania 
dodatkowego świadczenia, polegającego na koordynacji działań różnych wykonawców realizujących 
poszczególne części zamówienia.

ROZDZIAŁ XX. OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ LICZBY WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 
ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ
Nie dotyczy.

ROZDZIAŁ XXI. INFORM AGA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 
214 UST. 1 PKT. 7, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu 
podobnych usług w rozumieniu przepisu art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XXII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ XXIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Adres e-mail: przetarg(a)opsbielanv.waw.pl

ROZDZIAŁ XXIV. INFORM AGA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 
ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych 
polskich.

ROZDZIAŁ XXV. INFORM AGA DOTYCZĄCA AUKGI ELEKTRONICZNEJ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
PRZEWIDUJE AU KG Ę ELEKTRONICZNĄ
Nie dotyczy.
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ROZDZIAŁ XXVI. INFORMACJA O WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT
Nie dotyczy.

ROZDZIAŁ XXVII. DOPUSZCZALNOŚĆ POWIERZENIA CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 
PODWYKONAWCOM ORAZ ŻĄDANIE WSKAZANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE 
POWIERZONE ZOSTANIE PODWYKONAWCOM
Zamawiający nie przewiduje zastrzeżeń, o których mowa w art. 60 ustawy Pzp i dopuszcza możliwość 
powierzenia podwykonawcom wykonania części przedmiotu zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawca zamierzający powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany 
jest do wskazania w Formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli już są znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
w odniesieniu do informacji o podwykonawcach w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację części zamówienia.

ROZDZIAŁ XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
I. 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 z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę jest Ośrodek Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 
80/82, tel. 22 56 89 100;

2. kontakt do Inspektora Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany 
m. st. Warszawy - iod@opsbielany.waw.pl;

3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 i nast. ustawy Pzp;

4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy dotyczące 
dostępu do informacji publicznej, a także inne podmioty, z którymi Administrator zawarł 
stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli dostęp do danych 
Wykonawcy jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im zadań;

5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
przedmiotowego zamówienia, a po tym czasie przez okres wymagany do archiwizacji tego 
typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego 
obowiązującego u Zamawiającego;

6. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;

7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do zapisów art. 22 RODO;

8. Wykonawca posiada:
8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

mailto:iod@opsbielany.waw.pl
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8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników);

8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego);

8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza 
przepisy RODO;

9. Wykonawcy nie przysługuje:
1.9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.9.3 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.

II. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia obowiązku informacyjnego 
wynikającego z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca 
pozyskał i przekaże Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu.

ROZDZIAŁ XIX. ZAŁĄCZNIKI
1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
1.2 Przedmiar robót.
2. Wzór formularza ofertowego.
3. Projektowane postanowienia umowy.
4.1 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu.
4.1A Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw

wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, 
w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby tego podmiotu.

4.2 Wzór zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia.

4.3 Wzór oświadczenia o robotach budowlanych, które wykonają poszczególni Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

4.4 Wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
4.5 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
4.6 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
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1.CZĘŚĆ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Remont dachu nad częścią parterową budynku OPS Bielany m.st. Warszawy, ul. 
Przybyszewskiego 80/82, Warszawa”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) dla branży ogólnobudowlanej 
jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych remontowych, a także określenie 
wymagań jakościowych, odnośnie stosowanych przy realizacji zamówienia materiałów i wyboru, jak 
również, jakości wykonania robót związanych z realizacją zadania pt: „Remont dachu nad częścią 
parterową budynku OPS Bielany m.st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, Warszawa”

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST) stanowi dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.3.1. Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia

Główny przedmiot:
45000000 -  7 Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty:

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) dotyczą 
zasad wykonywania i odbioru robót związanych z wykonaniem prac na podstawie zakresu prac branży 
ogólnobudowlanej remontowej na potrzeby zadania pn.: „Remont dachu nad częścią parterową 
budynku OPS Bielany m.st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, Warszawa”.
Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje:

• Zakup i dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
• Demontaż istniejącego pokrycia dachowego i wyrównanie podłoża oraz demontaż 

orynnowania i obróbek blacharskich.
• Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo z 

wymianą rynien i rur spustowych na system PCV oraz montażem nowych obróbek 
blacharskich z blachy powlekanej.

45261320-3

45261400-8

45261410-1

roboty specjalistyczne 

Pokrywanie 

Izolowanie dachu 

Kładzenie rynien
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Wskazane w ST nazwy materiałów i producentów są przykładowe i określają minimalny standard 
techniczny wymagany dla tych materiałów. Mogą być one zastąpione innymi materiałami o 
równorzędnym wyglądzie i właściwościach użytkowych i jakościowych, po wcześniejszej akceptacji 
inspektora i inwestora. W przypadku materiałów mających wpływ na bezpieczeństwo lub inne 
parametry techniczne narzucone właściwymi normami, należy załączyć właściwe obliczenia dla 
proponowanego zamiennika. Stosowanie zamienników nie zwalnia z wymogu posiadania przez nich 
właściwych certyfikatów CE.

1.5. Informacje o terenie budowy

Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu:
• Zapoznania się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie i zbadania ich 
dostępności.
• Zapoznania się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem i wymiarami 
elementów podlegających remontowi.
Po udzieleniu zamówienia Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na niedostateczną znajomość 
miejsca realizacji robót lub zły dostęp do remontowanych elementów w celu żądania dodatkowych 
opłat.

1.5.1 Zabezpieczanie interesów osób trzecich

Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia interesów osób 
trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Prace remontowe objęte niniejszą specyfikacją należy wykonać w wysokim standardzie 
jakościowym. Prace będą wykonywane w czynnym budynku. W związku z powyższym należy 
założyć większe nakłady na utrzymywanie czystości przy robotach remontowych po zakończeniu 
dnia pracy jak i po zakończeniu całego zadania.

1.5.2. Ochrona środowiska

Wykonawca musi podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na „placu budowy” i poza jego terenem. Podczas 
wykonywania robót budowlanych wykonawca bezwzględnie musi unikać szkodliwych działań, 
szczególnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników.

1.5.3. Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za wykonanie 
wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto 
wykonawca musi się bezwzględnie stosować do przepisów BHP oraz wszelkich poleceń Kierownika 
Robót związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych 
technicznych odpowiadających zakresowi zlecenia oraz aktów prawnych obowiązujących w okresie 
trwania umowy, w tym Polskich Norm. W szczególności wykonawca jest zobowiązany wykluczyć 
pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.
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1.5.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza budowy dla własnych potrzeb oraz 
zapewnia na własny koszt, wszelkie środki mające na celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie 
wykonanych przez siebie robót.

1.5.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą być 
sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w 
Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny 
gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.

1.6. Określenia podstawowe, definicje

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) są zgodne 
z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST a także podanymi poniżej:
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST) - dokument zawierający zespół cech 
wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, 
jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także, co do nazewnictwa, 
symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę 
badań dla potwierdzenia tych wymagań.
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami 
lub specyfikacja techniczna dla danego materiału tub wyrobu.
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważniona jednostkę badającą (certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego materiału tub wyrobu.
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:
• Zabezpieczenie terenu
• Ustawienie rusztowań
• Przygotowanie miejsca składowania materiałów budowlanych
Do prac głównych zalicza się -  zespół czynności wykonywanych w celu realizacji zadania, tj. 
następujące grupy czynności:
-  roboty rozbiórkowe
-  roboty montażowe
-  sprzątnięcie placu budowy po robotach

2. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą jedynie 
ustaleniu pożądanego standardu wykonania, określenia właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji przetargowej oraz mają w sposób maksymalnie prosty je  identyfikować 
przez Wykonawcę. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem:
-  spełniania tych samych właściwości technicznych,
-  przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). W przypadku materiałów mających wpływ na 
bezpieczeństwo lub inne parametry techniczne narzucone właściwymi normami, należy załączyć
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właściwe obliczenia dla proponowanego zamiennika. Stosowanie zamienników nie zwalnia z wymogu 
posiadania przez nich właściwych certyfikatów CE

Do realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny:
- być nowe i nieużywane,
- być w gatunku bieżąco produkowanym,
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na 

rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,
- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 

dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa.
Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane 

dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów 
technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie z 
zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nieodpowiadające 
wymaganiom.

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOW E DLA SPRZĘTU I MASZYN

Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją 
muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z 
zaleceniami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno 
stosować sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go 
niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Wszystkie środki transportowe 
wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne 
badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu 
drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez 
uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.
Prace, które należy wykonać powinny być wykonywane przy pomocy następującego sprzętu: 
-atestowane rusztowania 
-atestowane narzędzia

4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOW E TRANSPORTU

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą być 
sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w 
Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny 
gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. Podczas 
transportu na budowę ze składu przy obiektowego do miejsca wbudowania, należy zachować 
ostrożność, aby nie uszkodzić materiałów do montażu.
Stosować dodatkowe opakowania materiałów w przypadku możliwości uszkodzeń 
transportowych.

5. WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne.

Bezpośrednio po zakończeniu w danym miejscu prac rozbiórkowych i montażowych należy wykonać 
prace porządkowe, w celu nie rozprzestrzeniania powstałych odpadów po czynnym obiekcie oraz jego 
otoczenia zewnętrznego. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie miejsca prowadzenia
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prac przed osobami postronnymi poprzez odgrodzenie go taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało- 
czerwonym.
Transport materiałów rozbiórkowych jak i wbudowywanych musi odbywać się na zewnątrz budynku 
Wszystkie elementy zewnętrzne budynku i muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem i 
rozprzestrzenianiem przez osoby postronne powstałych odpadów po całym obiekcie oraz w jego 
otoczeniu zewnętrznym. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnie przystosowanych do tego 
celu pojemnikach ustawionych we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, bądź wywożone na 
bieżąco. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia prac jak 
i w otoczeniu miejsc, w których są składowane materiały potrzebne do wykonania prac jak i odpady. 
W przypadku szkód powstałych podczas prac Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy lub 
zwrotu kosztów naprawy.
Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Pobór wody i energii 
dla potrzeb remontu nastąpi mieodpłatnie, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającemu -  na swój koszt.
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od Inwestora. 
Stan robót budowlanych powinien być taki, aby roboty remontowe można było prowadzić bez 
narażenia pracowników na wypadki przy pracy. Wykonanie remontu musi być przeprowadzone zgodnie 
z regułami sztuki budowlanej oraz z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca powinien 
dysponować zespołem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym. Podstawą 
do rozpoczęcia robót jest umowa sporządzona pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz protokół 
przekazania placu budowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z 
wytycznymi, z wymaganiami obowiązujących przepisów i PN, dotyczących prac rozbiórkowych i 
montażowych oraz za bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych.

5.2. Materiały do wykonania prac remontowych.

5.2.1. Obróbki blacharskie

-Blacha powlekana w kolorze brązowym (RAL do uzgodnienia z Zamawiającym) gr.0.50-0.55mm

5.2.2. Rynny i rury spustowe

-Stalowe z blachy ocynkowanej w kolorze brązowym (RAL do uzgodnienia z Zamawiającym)

5.2.3. Wyłazy dachowe

- Włazy dachowe w ilości lszt. fabrycznie wykończone

5.2.4. Pokrycie dachu

- Papa termozgrzewalna podkładowa 4mm, SBS200
- Papa nawierzchniowa gr 5,2mm, SBS 250
- Lakier asfaltowy do pokryć z papy z płynnym aluminium

5.3. Wykaz materiałów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia

Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Materiały budowlane wg poniższego zestawienia dostarcza w komplecie wykonawca.
Materiały stosowane przez wykonawcę muszą być nowe, najlepszej, jakości, o parametrach
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dostosowanych do czynników zewnętrznych i wewnętrznych, na których działanie mogą być 
wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania 
powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania.
Stosowane materiały i urządzenia winny mieć cechy użytkowe i właściwości (parametry techniczne) 
takie jak wykazane w niniejszej specyfikacji lub równoważne. Powinny posiadać certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie i deklaracje zgodności swoich właściwości z 
odpowiednimi normami technicznymi lub wzorcami użytkowymi. Wykonawca może zastosować 
materiały inne niż w ST jeśli proponowane materiały zamienne pod względem technicznym spełniają 
wymogi dla materiałów równoważnych i uzyskają aprobatę inspektora nadzoru. Właściwości i 
parametry techniczne materiałów zamiennych nie mogą być gorsze od właściwości i parametrów 
materiałów uwzględnionych w SWZ czy przedmiarach załączonych do ST. Okres gwarancji liczony 
będzie od dnia, w którym podpisano protokół końcowego odbioru prac.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Kontrola związana z wykonaniem remontu dachu winna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych kontroli należy 
archiwizować w formie protokołów. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić kontrolę 
ponownie. Przed wykonaniem montażu materiałów przez Wykonawcę, kontroli jakości materiałów 
może dokonać Inspektor Nadzoru celem dopuszczenia ich do użycia o ile posiadają atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
Atesty i certyfikaty przechowywane będą na budowie i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z ST:
- Sprawdzenie zgodności, polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z ST oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin.
- Badanie materiałów użytych do remontu następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w ST, w tym: na podstawie dokumentów określających, jakość wbudowanych materiałów 
i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi 
w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne.

6.1. Dokumentacja odbiorowa:

Przy przekazywaniu wykonanych prac, wykonawca jest obowiązany, dostarczyć zleceniodawcy 
dokumentację odbiorową a w tym:
- atesty,
- certyfikaty,
- karty katalogowe,
- deklaracje zgodności,
- karty gwarancyjne,

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Rodzaje robót

-  odbiór końcowy,
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7.2. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości i jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego .
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić Inspektor Nadzoru. Na 3 dni przed wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminem odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi 
pomiarami, atestami, certyfikatami wbudowanych materiałów, itp. wg pkt. „Dokumenty odbioru 
końcowego”
Komisja odbiorowa dokona oceny jakościowej oraz zgodności wykonanych robót z ST i PN.

7.3. Dokumenty odbioru końcowego

W wyznaczonym terminie do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi następujące dokumenty:
-  atesty, deklaracje jakościowe na wbudowane materiały,
-  świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów,
-  obmiary robót,
-  Protokoły odbioru robót zanikających,
-  inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym spisem 
zawartości w segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzysta, czytelna i wykonana w sposób 
schludny.
Każdy atest, deklaracja zgodności i inny dokument powinien być czytelny, jeżeli jest to kopia, posiadać 
pieczątkę „Za zgodność z oryginałem” oraz opieczętowanie i podpis Wykonawcy.

Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą do 
nieprzystąpienia ze strony Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE Z „ST”

Projektowany remont należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i Polskimi 
Normami, a w szczególności:
- Ustawą z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami),
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, 
poz. 563 z dnia 11.05.2006r),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. 
nr 75 poz. 690), - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 30-05- 
2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie

Uwaga!

• Zamawiający informuje, że w zakresie norm opisujących przedmiot zamówienia dopuszcza się 
rozwiązania równoważne opisywanym.
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OPS BIELANY Przybyszewskiego 80/82

NAZWA INWESTYCJI 
ADRES INWESTYCJI 
INWESTOR 
ADRES INWESTORA 
BRANŻA

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania

PRZEDMIAR
Remont dachu
Warszawa ul. Przybyszewskiego 80/82 
Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Bielany 
01-824 Warszawa ul. Przybyszewskiego 80/82 
Roboty dekarsko - blacharskie

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu 
NORMA PRO



Przybyszewskiego 80-82 -remont dachu Przedmiar.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1
1

d.1
KNR 4-01 
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 
ogniomór
0,55*(5,35+12,50+5,80+5,60+5,40+12,00)+0,40*(12,00+12,50) 
pas nadrynnowy 
0,40*(5,50+5,70+25,00) 
świetliki
0,65*8,50*3+0,25*4,10*6+0,30*8,50*3 
pas podrynnowy 
0,60*25,00 
listwy dociskowe
0,10*(11,90+11,90+3,00*2+2,80+2,90+27,20+6,80+12,00*2+2,50+4,00*6+ 
8,40*3)
krawędź na maszynowni 
0,30*(2,80*2+2,90) 
parapety
1,50*0,20*6+2,40*0,35*5

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

35,45750

14,48000

30,37500

15,00000

14,52000

2,55000

6,00000
RAZEM 118,38250

2
d.1

KNR 4-01 
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 

25,00+5,50+5,70

m

m 36,20000
RAZEM 36,20000

3
d.1

KNR 4-01 
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 

2,00*2+3,60*2

m

m 11,20000
RAZEM 11,20000

4
d.1

KNR 4-01 
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

4,94*11,90+2,90*2,80+2,70*2,70+3,90*9,700+4,85*24,45+3,90*12,00+4,00* 
1,60+1,40*27,20+5,00*12,00+4,10*8,50*3

m2

m2 486,43850

RAZEM 486,43850
5

d.1
KNR 4-01 
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 3
486,4385

m2

m2 486,43850
RAZEM 486,43850

6
d.1

KNR 4-01 
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 

44,2624+58,08

m2

m2 102,34240
RAZEM 102,34240

7
d.1

NNRNKB 
202 1127-01 
analogia

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro

(4,94*11,90+2,90*2,80+2,70*2,70+3,90*9,700+4,85*24,45+3,90*12,00+4,00* 
1,60+1,40*27,20+5,00*12,00+4,10*8,50*3)*0,50

m2

m2 243,21925

RAZEM 243,21925
8

d.1
KNR 2-02 
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 

ogniomór
0,55*(5,35+12,50+5,80+5,60+5,40+12,00)+0,40*(12,00+12,50) 
pas nadrynnowy 
0,40*(5,50+5,70+25,00) 
świetliki
0,65*8,50*3+0,25*4,10*6+0,30*8,50*3
pas podrynnowy
0,60*25,00
krawędź na maszynowni 
0,30*(2,80*2+2,90) 
parapety
1,50*0,20*6+2,40*0,35*5

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

35,45750

14,48000

30,37500

15,00000

2,55000

6,00000
RAZEM 103,86250

9
d.1

KNR-W 2-02 
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 

36,20

m

m 36,20000
RAZEM 36,20000

10
d.1

KNR-W 2-02 
0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 

11,20

m

m 11,20000
RAZEM 11,20000

11
d.1

KNR-W 2-02 
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 

486,4385

m2

m2 486,43850
RAZEM 486,43850

12
d.1

KNR-W 2-02 
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej

0,35*(3,78+10,84+3,40+9,54+4,364+6,20+9,80+6,08+4,74+3,46+5,86+1,65+ 
10,06+11,36+5,88+4,52*2+3,40+10,78+1,02+5,21)

m2

m2 44,26240

Nomna PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29904 Użytkownik: ZGN W-wa Praga-Pólnoc
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Przybyszewskiego 80-82 -remont dachu Przedmiar.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 44,26240

13
d.1

KNR-W 2-02 
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej

0,40*(11,90+11,90+3,00*2+2,80+2,90+27,20+6,80+12,00*2+2,50+4,00*6+ 
8,40*3)

m2

m2 58,08000

RAZEM 58,08000
14

d.1
KNR 2-02 
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej

0,10*(11,90+11,90+3,00*2+2,80+2,90+27,20+6,80+12,00*2+2,50+4,00*6+ 
8,40*3)

m2

m2 14,52000

RAZEM 14,52000
15

d.1
KNR 4-01 
0415-03

Wymiana włazów dachowych 

1

szt.

szt. 1,00000
RAZEM 1,00000

16
d.1

KNR 2-02 
0515-05

Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy 
ocynkowanej 
1

szt.

szt. 1,00000
RAZEM 1,00000

17
d.1

KNR 4-01 
0518-05

Malowanie powierzchni dachu lakierem SILVER PRIMER LAKIER SBS 

486,4385

m2

m2 486,43850
RAZEM 486,43850

18
d.1

KNR 4-01 
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km
486,4385*0,02

m3

m3 9,72877
RAZEM 9,72877

19
d.1

KNR 4-01 
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy 
następny 1 km 
Krotność = 29 
486,4385*0,02

m3

m3 9,72877
RAZEM 9,72877

20
d.1

wycena ryn
kowa

Utylizacja papy

(486,4385*4)+44,2624+58,08

kg

2 048,09640
RAZEM 2 048,09640

21
d.1

KNR 2-02 
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 5 m - 

80

m2

m2 80,00000
RAZEM 80,00000

22
d.1

wycena włas
na

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2.3,4,5,6,8,9,10,11,12,13.14.15.16)

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29904 Użytkownik: ZGN W-wa Praga-Póinoc
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Załącznik nr 2 

j  dnia__________ r.

Nazwa i adres Wykonawcy /-ów
Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 
ul. Przybyszewskiego 80/82 
01-824 Warszawa

FORMULARZ OFERTY

Imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy / -ów:

Pełna nazwa

REGON

NIP

Adres

Telefon
faks

Adres e-mail / 
e-PUAP:

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

[....] TAK [....] NIE

w postępowaniu pn. „Remont dachu nad częścią parterową budynku przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w 
Warszawie" prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. -  
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)

oświadczam, że:

1. oferuję spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami SWZ,

za cenę ofertową ryczałtową brutto realizacji całości przedmiotu zam ówienia.............................. zł

(słownie złotych:................................................................... ),

w ty m ..................... zł netto (słownie złotych:.................................................................... )

2. w cenie ofertowej brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego 
świadczenia umownego;

3. zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz z warunkami umowy i nie wnoszę w stosunku do 
nich żadnych uwag. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą podpiszę umowę na warunkach 
określonych w załączniku Nr 3 do SWZ w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;



Załącznik nr 2

4. akceptuję termin związania ofertą wskazany w SWZ;
5. na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres ..............  (słownie:

.............................................. ) miesięcy od daty ostatecznego odbioru robót;
6. funkcję kierownika budowy pełnić będzie................................................................, posiadający uprawnienia

budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie w 
pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie remontu dachu 
poparte liczbą ............ ukończonych i odebranych robót budowlanych.
W załączeniu przedstawiam dokumenty, o których mowa w Rozdziale X ust. II pkt. 5 SWZ, potwierdzające 
posiadane uprawnienia oraz wykazane doświadczenie wskazanej osoby;

7. wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym na podstawie art. 18 ust. 3 
ustawy Pzp nie mogą być one udostępniane:___________________________________________

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
od do

1.
2.

Jednocześnie wraz z ofertą składam uzasadnienie, o którym mowa w Rozdziale X ust. II pkt 5 SWZ. 

8. przedmiot zamówienia zrealizuję własnymi siłami */ z pomocą podwykonawców w zakresie *:
Lp. Nazwa części zamówienia Nazwa podwykonawcy

1.
2.

9. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu.

10. Wykonawca

[....] jest czynnym [....] jest zwolnionym [....] nie jest

płatnikiem podatku od towarów i usług.

Na komplet załączników do oferty składają się:________________________________________
Lp. Nazwa dokumentu

1.
2.
3.
4.
5.

(data i podpis)1

*Niepotrzebne skreślić

1 Formularz oferty musi zostać podpisany przez osobę /-y umocowane do działania w imieniu Wykonawcy /-ów 
w dacie składania oferty zgodnie z:
1. zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy /-ów (odpis z właściwego rejestru 
lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
lub/i
2. pełnomocnictwami wchodzącymi w skład oferty.



Załącznik nr 3

Umowa nrOP/ BI/ / 2021

zawarta w dniu............................ w Warszawie, pomiędzy:

................................................................................................................................. , zwanym dalej Zamawiającym,
a
...................................................................................................................................... , zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie zgodnym z przepisami określonymi 
w art. 275 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.),

o następującej treści:
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachu nad częścią parterową 
budynku przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w Warszawie.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1 demontaż istniejącego pokrycia dachowego i wyrównanie podłoża oraz demontaż orynnowania i obróbek 

blacharskich
2.2 wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo z wymianą rynien i rur 

spustowych na system PCV oraz z montażem nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej,
2.3 prace przygotowawcze (zabezpieczenie i przygotowanie terenu, ustawienie rusztowań)
2.4 sprzątnięcie placu budowy po robotach
zgodnie z założeniami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru i w Przedmiarze robót.

3. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1,2 prowadzone będą na obiekcie czynnym.

§ 2 OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania przedmiotu umowy 

i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z największą starannością, rzetelnie i terminowo, zgodnie 
z STWiOR i przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej określonymi odrębnymi przepisami prawa.

2. Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości, kompletności i spójności opisu robót zawartego 
w SWZ, a także akceptuje termin wykonania umowy.

§3 TERMIN REALIZACJI
1. Termin realizacji umowy ustala się na okres 60 dni od dnia podpisania umowy.
2. Datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania protokołu odbioru ostatecznego.
3. Wykonawca co najmniej 3 dni przed upływem terminu realizacji zawiadomi Zamawiającego o gotowości do 

odbioru i przekaże dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt. 1.16.

§ 4 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.1 udostępnienie Wykonawcy terenu robót,
1.2 wprowadzenie Wykonawcy na teren robót,
1.3 zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
1.4 przystąpienie do odbioru końcowego w ciągu 2 dni od dnia złożenia pisemnego zawiadomienia o 

gotowości do odbioru,
1.5 zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.

2. Zamawiający zapewnia dostęp oraz ponosi koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

§ 5 OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Organizacja robót należy do Wykonawcy, który w ramach realizacji niniejszej umowy przejmuje na siebie 

obowiązek:
1.1 powierzenia obowiązków kierownika budowy osobie spełniającej wymagania Zamawiającego zawarte 

w SWZ; w przypadku zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy poziom kwalifikacji 
i doświadczenia nowej osoby winien być nie gorszy niż osoby, która jest zastępowana,



1.2 przekazania Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy oświadczenia o objęciu funkcji 
kierownika budowy wraz z kopiami uprawnień i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego oraz planu BIOZ,

1.3 opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu wykonania przedmiotu 
umowy w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy,

1.4 zorganizowania placu budowy,
1.5 przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie do dnia rozpoczęcia robót projektu organizacji 

budowy,
1.6 rozpoczęcia robót nie później niż w terminie 10 dni od dnia przekazania terenu budowy,
1.7 prowadzenia robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót, zasadami sztuki budowlanej, 

przepisami bhp i ppoż., projektami i wiedzą techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót,

1.8 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych fabrycznie nowych odpowiadających co do 
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

1.9 koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców,
1.10 prowadzenia dokumentacji budowy,
1.11 ponoszenia, od chwili przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego, odpowiedzialności na 

zasadach ogólnych za szkody powstałe z jego winy,
1.12 oznakowania i zabezpieczenia terenu robót,
1.13 natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnej awarii,
1.14 posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z realizacją przedmiotu 

umowy na czas realizacji przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł,
1.15 uporządkowania miejsca robót i doprowadzenia go do stanu pierwotnego,
1.16 zgłoszenia Zamawiającemu w formie pisemnej gotowości do odbioru w terminie co najmniej 3 dni przed 

upływem terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy wraz z następującymi dokumentami pozwalającymi 
na ocenę prawidłowości wykonania robót zgłoszonych do odbioru:
1.16.1 atesty, deklaracje jakościowe na wbudowane materiały,
1.16.2 świadectwa jakości wydane przez dostawców / producentów materiałów,
1.16.3 obmiary robót,
1.16.4 protokoły odbioru robót zanikających,
1.16.5 udzielona na piśmie gwarancja na wykonane roboty budowlane na okres miesięcy licząc od

daty ostatecznego odbioru robót.

§ 6 KLAUZULA ZATRUDNIENIOWA
Wykonawca, przez cały okres realizacji niniejszej umowy, zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. w tym przypadku odpowiedniej do rzetelnego wypełnienia 
zobowiązań Wykonawcy liczby pracowników fizycznych wykonujących bezpośrednio roboty budowlane 
polegające na wykonywaniu pokryć dachowych.
Wyżej wskazane osoby muszą być zatrudnione najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji robót, nieprzerwanie 
przez cały okres realizacji robót. Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie 
przedłożyć Zamawiającemu do wglądu kopie zawartych umów o pracę wskazanych osób wraz z zakresem 
ich obowiązków.
W przypadku zmiany powyższych osób Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić pisemnie 
Zamawiającego w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana oraz przedstawić do wglądu 
kopię umowy o pracę osoby aktualnie zatrudnionej.
Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę warunku zatrudnienia. W 
ramach tych czynności Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji 
świadczącej o zatrudnieniu osób, o których mowa w ust. poprzednich, wraz z dowodami potwierdzającymi 
odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić je 
niezwłocznie Zamawiającemu. Uzyskanie zgody pracownika na udostępnianie danych osobowych 
Zamawiającemu spoczywa po stronie Wykonawcy.
W przypadku braku realizacji warunku zatrudnienia Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego 
karą umowną za każdy dzień niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia osób 
wskazanych powyżej, w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w art. 2 ust. 
1 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r., poz. 2177 z późn. zm.)



obowiązującego na dzień naruszenia, za każdą niezatrudnioną osobę. Wykonawca wyraża zgodę na 
potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę Zamawiający 
ma prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

§ 7 WYNAGRODZENIE
1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, które wyraża się kwotą brutto

...................... zł (słownie złotych:............................), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr
 do Umowy.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 to niezmienne wynagrodzenie obejmujące wszystkie 
świadczenia konieczne do wykonania i odbioru robót zgodnego z STWiOR, umową, przepisami techniczno- 
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Wykonawca przy tak przyjętym wynagrodzeniu nie może żądać jego podwyższenia nawet w przypadku, gdyby 
w podczas realizacji okazało się, że dla wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia celów w niej określonych 
konieczne są do wykonania roboty podstawowe, tymczasowe i prace towarzyszące, które nie wynikają 
wyraźnie z opisu robót i innych postanowień umownych.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, robocizny, materiałów 
i sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy, m.in. koszty 
utrzymania i likwidacji placu budowy, sporządzenia dokumentacji powykonawczej, zwałki na odpady z 
rozbiórki wraz z kosztami ich utylizacji, wynagrodzenia kierownictwa robót, a także koszty samych robót, 
które wynikają z wiedzy technicznej oraz postanowień umowy w celu prawidłowego wykonania i przekazania 
przedmiotu umowy do eksploatacji.

5. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu 
przedmiotu umowy, przy braku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

6. Nabywcą jest m. st. Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00 -  950 Warszawa, NIP: 525 - 22 -  48 - 481.
7. Odbiorcą i płatnikiem zobowiązań z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa.
8. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, na 

konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
9. Za datę zapłaty uznaje się dzień wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego.
10. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest płatnikiem podatku VAT.
11. Wykonawca oświadcza, że rachunek rozliczeniowy wskazany we wszystkich fakturach, które będą 

wystawione w jego imieniu w związku z realizacją przedmiotowej umowy, jest rachunkiem, dla którego 
prowadzony jest rachunek VAT.

12. Zamawiający oświadcza, iż płatności z tytułu faktur będą realizowane z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności, tzw. split payment. Za zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w 
terminie wskazanym w ust. 8.

13. Faktura winna zostać dostarczona na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 
ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa; w treści faktury Wykonawca winien wskazać numer 
wykonywanej umowy.

§ 8 NADZÓR
1. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem realizacji przedmiotu umowy, wynikających z warunków niniejszej 

umowy wyznacza się osoby:
1.1 Ze strony Zamawiającego:

................................................................................... inspektora nadzoru robot budowlanych
1.2 Ze strony Wykonawcy:

......................................  kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany w/w osób. Zmiana może nastąpić w wyniku pisemnego powiadomienia 
stron i nie stanowi zmiany warunków Umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy Wykonawca 
zobowiązany jest do dołączenia do pisemnego powiadomienia o zmianie kopii uprawnień tego samego 
rodzaju oraz doświadczenia nie mniejszych niż te wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Brak 
wymaganych uprawnień przy powiadomieniu powoduje, że zmiana jest nieskuteczna. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do żądania przedstawienia do wglądu oryginałów uprawnień.



§ 9 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będą:

1.1 roboty zanikające i ulegające zakryciu,
1.2 odbiór końcowy / odbiór ostateczny.

2. Zamawiający celem potwierdzenia prawidłowego wykonania dokona odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę.

3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całości przedmiotu umowy.
4. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w terminie 2 dni od dnia zawiadomienia go o 

osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może przerwać odbiór, do czasu 

usunięcia wad.
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w protokole wad.
7. Stwierdzone wady lub usterki Wykonawca usunie niezwłocznie.
8. Odbiór końcowy bez wad stanowi jednocześnie odbiór ostateczny przedmiotu umowy.
9. Podstawę rozliczenia Wykonawcy z wykonania przedmiotu umowy stanowić będzie protokół odbioru 

ostatecznego robót.

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy zrealizuje samodzielnie / przy udziale Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, że dokonał starannego wyboru Podwykonawców wskazanych w Ofercie 

Wykonawcy, spośród podmiotów posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.
3. W przypadku Podwykonawców, z którymi Wykonawca zawarł odpowiednie umowy przed zawarciem 

niniejszej Umowy Wykonawca oświadcza, że zobowiązania Podwykonawców wynikające z zawartych z nimi 
umów w zakresie ochrony interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania usług będących 
przedmiotem niniejszej Umowy są zgodne z warunkami korzystania przez Wykonawcę z Podwykonawców 
określonymi w niniejszej Umowie. Wykonawca, powierzając realizację robót Podwykonawcy, zobowiązany 
jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z 
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

4. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zadań 
powierzonych Podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do nałożenia na Podwykonawcę obowiązku 
przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie dla Wykonawcy w zakresie, 
w jakim odnoszą się one do zakresu prac danego Podwykonawcy.

5. Zmiana Podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca 
przedstawi w formie pisemnej Zamawiającemu wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z nowym 
Podwykonawcą przedstawiając opis jego kwalifikacji.

7. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający ma prawo odrzucić Podwykonawcę wskazując na piśmie
przyczynę takiego odrzucenia. W takim wypadku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu innego
Podwykonawcę.

§ 11 KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1.1 w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy;

1.2 za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 2 % 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonego 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

1.3 w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego, w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy;

1.4 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy (nie wykonanie umowy, 
nienależyte wykonanie umowy) w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto ustalonppn w 6 7 net 1 
umowy;

§ 10 PODWYKONAWCY



1.5 w przypadku braku realizacji warunku zatrudnienia Wykonawca zostanie obciążony przez 
Zamawiającego karą umowną za każdy dzień niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę przy 
realizacji zamówienia osób wskazanych w § 6 ust. 1, w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2177 z późn. zm.) obowiązującego na dzień naruszenia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie 
cywilnym, przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić 
każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia Wykonawcy, 
a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. W przypadku nie potrącenia przez Zamawiającego kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania mającego formę noty księgowej.

5. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia.

§ 12 ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takich przypadkach 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

2. Zamawiający niezależnie od uprawnienia określonego w ust. 1, zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy 
w wypadkach:
2.1 jeśli zostanie ogłoszona upadłość albo likwidacja Wykonawcy lub wykreślenie z Centralnej ewidencji 

działalności gospodarczej,
2.2 w chwili wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadkach:
3.1 jeśli wykonawca nie przystąpił do robót w ciągu 7 dni lub przerwał realizację na okres dłuższy niż 2 dni;
3.2 jeśli Wykonawca nie wypełnił obowiązków określonych w umowie.

4. Wykonawca po otrzymaniu oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy 
zobowiązany jest do przerwania wykonywania robót oraz do zabezpieczenia robót dotychczas wykonanych.

5. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu lub 
rozwiązaniu umowy sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacyjny wykonanych robót na 
dzień otrzymania oświadczenia.

§ 13 GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu  miesięcy gwarancji i 24 miesiące rękojmi na wykonane roboty.

Warunki gwarancji stanowią załącznik nr ......  do umowy. Na zastosowane materiały i urządzenia
Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji producenta na zasadach przez niego określonych.

2. Dokument gwarancji Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, 
przed rozliczeniem finansowym.

3. Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi na ogólnych zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.
4. Termin przekazania przedmiotu umowy protokołem odbioru ostatecznego robót jest datą rozpoczęcia 

okresu gwarancji i rękojmi, który to biegnie równolegle
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych 

w przepisach Kodeksu cywilnego.
6. Stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji, na podstawie protokołów ujawnienia usterek, usterki lub wady 

Wykonawca, usunie na własny koszt najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania ich pisemnego 
zgłoszenia.

7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy w ciągu 10 dniu od ich 
ujawnienia.

8. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 
w terminie 7 dni o:
8.1 zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;
8.2 zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
8.3 ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;



8.4 likwidacji Wykonawcy lub zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę;
8.5 zajęciu majątku Wykonawcy.

§ 14 ZMIANY UMOWY
1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w 

postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się Strony.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
2.1 zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia (w tym podwykonawcy), na którego zasoby 

powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest 
możliwa, pod warunkiem, iż proponowany inny podmiot (podwykonawca) lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany warunkiem udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, przy czym zmiany te nie powodują zmiany terminu realizacji umowy;

2.2 zmiana terminu realizacji w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie 
przedmiotu umowy;

2.3 dostosowanie postanowień umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 
zakresie mającym wpływ na realizację umowy;

§ 15 DANE OSOBOWE
1. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie 

danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Bielany m.st. Warszawy.
3. Dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz realizacji 

obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.
4. Dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane przez cały czas wykonania umowy, a także 

później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w 
związku z realizacją 10 - letniego obowiązku archiwizacyjnego.

5. Ośrodek powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: 
iod@opsbielany.waw.pl lub na adres do korespondencji wskazany w komparycji umowy.

6. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Wykonawcę mogą być osoby upoważnione przez 
Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych, podmioty, które zwrócą się do Zamawiającego z 
zapytaniem o udzielenie informacji zawierającej dane osobowe podane przez Wykonawcę, w trybie dostępu 
do informacji publicznej oraz inne podmioty, z którymi Zamawiający zawarł stosowne umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, jeżeli dostęp do danych osobowych podanych przez Wykonawcę jest 
niezbędny do prawidłowej realizacji zawartych umów.

7. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo wniesienia sprostowania co do treści 
podanych danych oraz inne prawa wynikające z art. 17-21 RODO, pod warunkiem spełnienia wymogów 
prawnych pozwalających na zrealizowanie prawa Wykonawcy.

8. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, iż Zamawiający przetwarza dane w sposób niezgodny z 
wymogami prawa, Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i realizacji przedmiotu umowy.
10. W stosunku do danych osobowych podanych przez Wykonawcę nie będą podejmowane zautomatyzowane 

decyzje, w tym dane nie będą profilowane.

§ 16 INFORMAGA PUBLICZNA
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,
a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące (w przypadku osoby fizycznej ograniczone do imienia i
nazwiska), przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 poz. 2176).

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z zawarciem niniejszej umowy strony będą załatw' 

pierwszej kolejności między sobą polubownie.

mailto:iod@opsbielany.waw.pl


2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez Strony porozumienia w drodze negocjacji, 
rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy - Kodeks cywilny, 
ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o 
zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

5. W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie, 
wszelką korespondencję wysłaną przez Zamawiającego, zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony 
uznają za doręczoną.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiający



Załącznik nr 4.1

O Ś W I A D C Z E N I E  
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ja, niżej podpisany ______________________________________________________________

reprezentując Wykonawcę: ____________________________________________________

(nazwa i adres Wykonawcy) ____________________________________________________

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Remont dachu nad częścią parterową 
budynku przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w Warszawie"

O Ś W I A D C Z A M :

D  brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, 
którego reprezentuję w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych;

□  Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w rozdz. V ust. I pkt 2 SWZ;

D w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez 
Zamawiającego w rozdz. V ust. I pkt 2 SWZ Wykonawca, którego reprezentuję polega na 
zasobach następujących podmiotów:

(wskazać podmiot wraz z NIP i określić zakres dla wskazanego podmiotu)

D  w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie art....................................ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, na
podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, że w związku z okolicznością, Wykonawca:

Podane w oświadczeniu informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 
świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy ich przedstawianiu.

(data i podpis)1

1 Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę /-y umocowane do działania w imieniu Wykonawcy /-ów zgodnie z:
1. zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy /-ów (odpis z właściwego rejestru lub 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
lub / i

2. pełnomocnictwami wchodzącymi w skład oferty.



Załącznik nr 4.1A

O Ś W I A D C Z E N I E  
podmiotu udostępniającego zasoby 

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby tego podmiotu

Ja, niżej podpisany 1 _________________________________________________________

reprezentując: ______________________________________________________

(nazwa i adres Podmiotu ______________________________________________________

udostępniającego zasoby) ______________________________________________________

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Remont dachu nad częścią parterową 
budynku przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w Warszawie"

O Ś W I A D C Z A M :

D  wskazany powyżej Podmiot udostępniający zasoby nie podlega wykluczeniu w 
okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

D  wskazany powyżej Podmiot udostępniający zasoby spełnia następujące warunki udziału w 
postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdz. V ust. I pkt 2 SWZ:

(należy wskazać odpowiedni zakres dla wskazanego Podmiotu)

D w stosunku do Podmiotu udostępniającego zasoby zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie art......................................ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, na
podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, że w związku z okolicznością, Podmiot udostępniający 
zasoby:

Podane w oświadczeniu informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 
świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy ich przedstawianiu.

(data i podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania Podmiotu)

1 Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę/-y uprawnioną/- e do reprezentowania Podmiotu zgodnie z:
1. zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Podmiotu (odpis z właściwego rejestru lub 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
lub / i
2. pełnomocnictwami wchodzącymi w skład oferty.



Załącznik Nr 4.2

Zobowiązanie podmiotu 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Ja, niżej podpisany 1 ______________________________________________________________

reprezentując: _______________________________________________________

(nazwa i adres Podmiotu _______________________________________________________

udostępniającego zasoby) _______________________________________________________

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Remont dachu nad częścią parterową 
budynku przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w Warszawie"

O Ś W I A D C Z A M, że:

G  zobowiązuję się do udostępnienia wymienionych zasobów:

(wskazać jakich zasobów dotyczy zobowiązanie ) 
do dyspozycji Wykonawcy:

(dane Wykonawcy)
na czas realizacji zamówienia publicznego pn. „Remont dachu nad częścią parterową budynku 
przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w Warszawie"

D udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w zakresie:..........................................................................

na okres:.........................................................................................................................................................

Sposób udostępnienia i wykorzystania wskazanych zasobów przy wykonaniu zamówienia:

Zakres udziału Podmiotu przy wykonaniu zamówienia:

Charakter stosunku łączącego Podmiot z Wykonawcą

D Jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek nieudostępnienia 
ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z ww. Wykonawcą.

(data i podpis osoby reprezentującej Podmiot)

1 Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę/-y uprawnioną/- e do reprezentowania Podmiotu zgodnie z:
1. zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Podmiotu (odpis z właściwego rejestrujub 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
lub/i
2. pełnomocnictwami wchodzącymi w skład oferty.



Załącznik Nr 4.3

O Ś W I A D C Z E N I E
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp)

Nazwa i adres Wykonawcy /-ów

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont dachu nad częścią parterową 
budynku przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w Warszawie"

O Ś W I A D C Z A M /  -Y,że:

poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykonają następujące 
roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia:

Lp. Nazwa Wykonawcy Wykaz usług, które będą realizowane przez Wykonawcę

(data i podpis)1

1 Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę /-y uprawnioną /- e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:
1. zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy /-ów (odpis z właściwego rejestru lub 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
lub/i

2. pełnomocnictwami wchodzącymi w skład oferty.



Załącznik Nr 4.4

Nazwa i adres Wykonawcy /-ów

Wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu
Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie.

Oświadczam, że na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu stosownie do treści Rozdziału V ust. 1 pkt 2.4.1 wskazuję:

Lp.
Przedmiot zamówienia, adres inwestycji, 

zakres robót

Wartość usługi 
(zamówienia) 

brutto
Data wykonania / odbioru

Odbiorca usługi (zamówienia) 

(nazwa i adres)

(data i podpis)1

1 Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę /-y umocowane do działania w imieniu Wykonawcy /-ów zgodnie z:
1. zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy /-ów (odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

lub / i
2. pełnomocnictwami wchodzącymi w skład oferty.



Załączn ik  Nr 4.5

Nazwa i adres Wykonawcy /-ów

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

Lp. Imię i nazwisko
Funkcja / Zakres 

wykonywanych czynności Kwalifikacje zawodowe
Podstawa do 

dysponowania 
wskazaną osobą

1.
Kierownik budowy

1 osoba wymagana na potwierdzenie spełniania 
warunku wskazanego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2.4.2 SWZ

Osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, zatrudnione na umowę o pracę -  realizacja zapisów art. 95 ust. 1 ustawy Pzp

(data i podpis)1

1 Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę /-y umocowane do działania w imieniu Wykonawcy /-ów zgodnie z:
1. zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy /-ów (odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

lub / i
2. pełnomocnictwami wchodzącymi w skład oferty.



Załącznik nr 4.6

O Ś W I A D C Z E N I E  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Pzp

Ja, niżej podpisany ____________________________________________________________

reprezentując Wykonawcę: ___________________________________________________

(nazwa i adres Wykonawcy) ___________________________________________________

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Remont dachu nad częścią parterową 
budynku przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w Warszawie"

O Ś W I A D C Z A M :

D  Wykonawca, którego reprezentuję nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1076 z późn. zm.), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp z innymi 
Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu;

D Wykonawca, którego reprezentuję przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1076 z późn. zm.), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp z następującymi 
Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:

W załączeniu przedstawiam następujące dokumenty / informacje potwierdzające, że 
przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od ww Wykonawców oraz że powiązania z ww 
Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego 
zamówienia:

Podane w oświadczeniu informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 
świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy ich przedstawianiu.

(data i podpis)1

1 Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę /-y umocowane do działania w imieniu Wykonawcy /-ów zgodnie z:
1. zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy /-ów (odpis z właściwego rejestru lub 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
l ub/i

2. pełnomocnictwami wchodzącymi w skład oferty.


