NR SPRAWY :
MT. 2370/08/13



1


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
(SIWZ)



Nazwa sprawy nadana przez zamawiającego:

II etap rewitalizacji  zabytkowego budynku KM PSP m. st. Warszawy przy 
ul. Marcinkowskiego 2 w Warszawie. 



W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) 
tj. poniżej 5.000.000 euro.


Specyfikację wykonali:
st. kpt. Piotr Gąska – opis przedmiotu zamówienia
st. kpt. Andrzej Wincenciak – część proceduralna 
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Warszawa dnia:   23 .07.2013 r.




Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.


Rozdział I		–Nazwa oraz adres zamawiającego.

Nazwa:	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy
(działająca jako pełnomocnik Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego w Warszawie)
ul. Polna 1,
00-622 Warszawa
tel.: (022)  596-73-00
fax: (022)  596-78-00
NIP: 526-22-60-940
REGON: 013292107
		

Prowadzi postępowanie:

Wydział Kwatermistrzowski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
miasta stołecznego Warszawy

ul. Polna 1
00-622 Warszawa

fax do korespondencji w sprawie zamówień publicznych 22 596-79-38
Godziny urzędowania: 730-1530 (w dni robocze od poniedziałku do piątku).
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.warszawa-straz.pl

Numer postępowania:
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: MT.2370/08/13
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.


Rozdział II		– Tryb udzielenia zamówienia.

Tryb: przetarg nieograniczony – Dział II, Rozdział 3, Oddział 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Podstawa prawna wyboru trybu: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)


Rozdział III		– Opis przedmiotu zamówienia.

1. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do siwz.
2. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację  przetargową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót. Wizja lokalna po uprzednim skontaktowaniu się z osobami wyznaczonymi do kontaktów z wykonawcami. 


3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodów CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):

Zakładanie stolarki budowlanej (CPV 45421000-4)
Prace tynkarskie (CPV 45410000-4)
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (CPV 45410000-4) 
Wykonywanie posadzki z klepek drewnianych (CPV 45430000-0) 
Wykonywanie okładzin z płytek (CPV 45430000-0) 
Posadzki z żywic epoksydowych i poliuretanowych (CPV 45432100-5) 
Prace malarskie (CPV 45442100-8)
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (CPV 45233000-9)
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne elementów i konstrukcji stalowych (CPV 45442200-9) 
Roboty elektryczne (CPV 45310000-3)
Roboty teletechniczne (CPV 32000000-3)
Instalowanie wentylacji (CPV 45331210-1)
Instalowanie centralnego ogrzewania (CPV 45331100-7)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (CPV 45330000-9)
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (CPV 45231300-8)


4. Do wykonania robót mogą być użyte wyłącznie materiały i urządzenia odpowiadające wymogom budowlanym a ponadto:
a) oznaczone znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną EAT lub krajową specyfikacją techniczną państw członkowskich UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
b) znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
c) dla których producenci wystawili deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami. 
d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta, lub wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym. 
5. Przejecie placu budowy przez wykonawcę powinno nastąpić najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem rozpoczęcia robót. 
6. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za:
a) sporządzenie przed rozpoczęciem robót „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z art. 21 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),
b) prowadzenia prac budowlanych zgodnie z wymogami Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
7. Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również:
a) organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, ponoszenie kosztów zużycia wody, odprowadzenie ścieków, kosztów energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, zapewnienie dostaw mediów,
b) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
c) nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy,
d) utrzymywanie porządku w trakcie prowadzenia robót oraz uporządkowanie po zakończeniu robót,
e) natychmiastowe docelowe i skuteczne usuniecie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji robót,
f) czynny udział w odbiorach.
8. Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia powstałych odpadów jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04. 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.). Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania, wywozu i utylizacji odpadów w cenie ryczałtowej.

Rozdział III/A	– Opis części zamówienia i składanie ofert częściowych oraz wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Rozdział III/B	– Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, 
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, oraz okolicznościach, po których zaistnieniu będą one udzielane.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

Rozdział III/C	– Wymagania dotyczące wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podanie nazw (firm) proponowanych podwykonawców.

Oferent winien w złożonej przez siebie ofercie wskazać części zamówienia jakie przewiduje powierzyć podwykonawcom oraz dokładnie określić nazwę (firmy) danego podwykonawcy jego adres oraz dane kontaktowe.

Rozdział III/D	– Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie przewiduje, aby którakolwiek z części zamówienia nie mogła być wykonana przez `
Oferent przewidujący powierzenie części zamówienia podwykonawcom bierze całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonanie przez nich części zamówienia. 

Rozdział III/E	– Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

Rozdział III/F	– Dynamiczny system zakupów.

Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Rozdział III/G	– Zaliczki
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


Rozdział III/H	- Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział III/I	– Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.


Rozdział III/J – Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

Rozdział III/K – Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


Rozdział IV		– Termin wykonania zamówienia.

	Termin rozpoczęcia realizacji umowy – z dniem wprowadzenia wykonawcy robót budowlanych na budowę.

Termin wykonania umowy – przewidywany termin wykonywania robót budowlanych – do 29 listopada 2013 roku. 
	Jako termin zakończenia wykonywania zamówienia należy rozumieć zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia zawartego w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 2) i zgłoszenia zamawiającemu gotowości do przystąpienia do jego odbioru.

Rozdział V	- Warunki udziału wykonawców w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
	posiadania wiedzy i doświadczenia;


	Zamawiający uzna jako spełniony warunek wiedzy i doświadczenia, na podstawie wykazu robót budowlanych  (załącznik nr 9 do siwz), z którego wynikać będzie, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał co najmniej  dwie roboty budowlane obejmujące roboty rewitalizacji budynku zabytkowego kubaturowego (widniejącego w ewidencji zabytków)  o wartości nie mniejszej niż 6 000 000 zł każda, oraz na podstawie załączonych dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach.

	 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;


Zamawiający uzna jako spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób ( załącznik nr 7 do siwz), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z którego wynikać będzie, że Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej:

1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej roboty rewitalizacji budynku zabytkowego kubaturowego (widniejącego w ewidencji zabytków)  o wartości nie mniejszej niż 6 000 000 zł. 
Wykonawca złoży oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach,
1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie sieci lub instalacji lub urządzeń elektrycznych lub elektroenergetycznych w  obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. 
Wykonawca złoży oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach,
1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych lub kanalizacyjnych  z doświadczeniem przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w  obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
Wykonawca złoży oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach,

1 osobą pełniącą funkcje kierownika budowy.
Wykonawca złoży oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach,
Dopuszcza się łączenie funkcji kierowniczych w ramach realizowanego zadania przy posiadaniu odpowiednich uprawnień.

	sytuacji ekonomicznej i finansowej;


	Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – załącznik nr 10 do siwz.
	Odwołanie się do zasobów innych podmiotów jest dopuszczalne pod warunkiem, że wykonawca będzie dysponował tymi zasobami przy realizacji zamówienia.	
	Nie jest dopuszczalne posługiwanie się w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia referencjami podmiotu trzeciego, jeżeli podmiot ten nie będzie brał udziału w wykonaniu zamówienia.

Sposób dokonywania oceny ww. warunków będzie odbywał się wg zasady „spełnia/nie spełnia” na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.

2.	Opis sposobu dokonania oceny wyżej wymienionych warunków.
2.1.	W celu potwierdzenia opisanych powyżej warunków zamawiający żąda załączenia, następujących dokumentów:

	Oświadczenie, że Wykonawca spełnia  warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy – załącznik nr 3 do SIWZ.

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów innych podmiotów) – załącznik nr 10 do SIWZ,
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami  ( zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ);
	wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia tj. 
co najmniej  dwie roboty budowlane obejmujące roboty rewitalizacji budynku zabytkowego kubaturowego (widniejącego w ewidencji zabytków)  o wartości nie mniejszej niż 6 000 000 zł każda, oraz na podstawie załączonych dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach – (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ); 


2.2.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda:

	Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ.
	aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 5 do SIWZ).
	aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
	aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2.2.

2.3.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  przedkłada dokument lub dokumenty wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert ;

	Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt  2.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.


	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia prowadzonego w celu zawarcia umowy (np. spółka cywilna, konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

3.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
3.1. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie. 
Spółka cywilna – dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo: poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę.
Konsorcjum - dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.
3.3.	Wszyscy partnerzy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3.4.	Przed podpisaniem umowy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą przekazać zamawiającemu kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3.5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia.

Rozdział VI		– Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz wprowadzania zmian.

	Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ prowadzone będą z zachowaniem zasad określonych 
w art. 38 stawy.
	Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy oraz prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom. Prośba o udzielenie wyjaśnień winna być podpisana przez osobę uprawnioną. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie , jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert– pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt  2.
	Sposób porozumiewania się z pracownikami Zamawiającego. 

Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
- Paweł Bechcicki – tel. (022) 596 73 84, fax: (022) 596 79 38,
- st. kpt. Piotr Gąska -  tel. (022) 596 73 81,
- st. kpt. Andrzej Wincenciak – tel. (022) 596 73 86, 
Wszelkie oświadczenia wnioski, oraz informacje Zamawiający przekazuje Wykonawcom faksem. Wykonawca na żądanie Zamawiającego potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania informacji/dokumentu za pomocą faksu. Obowiązek potwierdzenia otrzymania informacji dotyczy obu stron.
Wszelkie pisma dotyczące postępowania po wysłaniu ich faksem winny być przekazane pocztą w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. 
Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ powinny być wnoszone w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający przekazuje treść pytań i wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz dodatkowo umieści wyjaśnienia na swojej stronie internetowej: www.warszawa-straz.pl 
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej stronie. 
Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych .
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na tej stronie . 
	Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego (www.warszawa-straz.pl) zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są:
	wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ, zmiany treści ogłoszenia w tym zmiany terminu składania ofert;
kopie wniesionych odwołań jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, z jednoczesnym wezwaniem wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku ich wniesienia.
	Wszystkie dokonane przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawców.
	Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane faksem w związku z tym umowa w sprawie niniejszego zamówienia będzie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia. 


Rozdział VI/A	– Adres strony internetowej zamawiającego.

www.warszawa-straz.pl 	-adres strony internetowej KM PSP m.st. Warszawy

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert i/lub innych dokumentów oraz porozumiewania się pocztą elektroniczną.

Rozdział VII	– Wymagania dotyczące wadium.

	Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

Wykonawca wnosi wadium w dowolnym czasie jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert – tj. do dnia 07.08.2013 r. do godz. 10.00.
	W zależności od woli Wykonawcy, wadium może być wniesione w:

	pieniądzu na konto Zamawiającego: Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A., 
nr konta: 89 1030 1508 0000 0005 5004 4048 (za datę wniesienia wadium 
w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy w formie przelewu na konto bankowe Zamawiającego),

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na oznaczenie oferty, 
tj. „ – II etap rewitalizacji  zabytkowego budynku KM PSP m. st. Warszawy przy 
ul. Marcinkowskiego 2 w Warszawie, numer sprawy MT 2370/08/13”.
W przypadku gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczenia, gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwaranctujące wypłatę kwoty wadium na każde pisemne wezwanie Zamawiajacego w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie lub koszulce foliowej i dodatkowo kserokopię wpiąć do oferty. 
	Wymagany termin ważności poręczeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nie mniej niż 30 dni tj. przez okres związania ofertą.
Zamawiający nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium.
Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty jedną ze wskazanych wyżej form wadium zostanie wykluczony.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
	Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 



Rozdział VIII	 – Termin związania z ofertą.

	Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
(tzn. przy obliczaniu terminu związania ofertą uwzględnia się dzień jej złożenia).
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni prze upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział IX	– Opis sposobu przygotowania ofert.

	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przepisami Ustawy.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym.
Oferta aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 
Oferta składana przez wykonawców występujących wspólnie aby była ważna, powinna być podpisana przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania tychże wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli podmiotów uczestniczących, lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem. 
Podpisy osób, o których mowa w ust. 4 złożone będą na każdej stronie druku formularza oferty oraz załącznikach opracowanych (wypełnionych) przez wykonawcę na potrzeby niniejszego postępowania przetargowego. 
	Załączniki, które wymagane są jako wypełnione wzory druków (załączniki 
do niniejszej specyfikacji) można sporządzić wg załączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzorów z podaniem wszystkich wymienionych w nich danych.
	Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, ułożone w kolejności i spięte w sposób trwały. 
Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane (podpisane) przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę. 
Oferty powinny być jednoznaczne.
Dokumenty i oświadczenia winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę z wyłączeniem pełnomocnictwa, które wykonawca ma obowiązek złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie z zgodność z oryginałem. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę. 
W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwość, co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia oryginałów bądź notarialnie poświadczonych kopii.
	Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego ustępu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
Wskazane jest, aby ofertę umieścić w dwóch zamkniętych opakowaniach, wewnętrznym i zewnętrznym, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tych opakowań. Wskazane jest, aby opakowanie zewnętrzne było zaadresowane wg następującego wzoru:


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy.
Oferta na:
„II etap rewitalizacji  zabytkowego budynku KM PSP m. st. Warszawy przy 
ul. Marcinkowskiego 2 w Warszawie. ”
Nie otwierać przed dniem 07.08.2013 r., godz. 10:30


	Wskazane jest, aby na opakowaniu  poza oznakowaniem jak wyżej, zamieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz dane kontaktowe– celem umożliwienia zwrotu opakowania/koperty w przypadku, kiedy zostanie złożona po terminie składania ofert.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana 
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.
Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane 
to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

Rozdział X. Zawartość oferty.

	Wykonawca musi dołączyć do oferty wymienione poniżej dokumenty i oświadczenia, które winny być złożone w kopercie wg opisanego poniżej sposobu:

1.1. Formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ,
1.2. Oświadczenie wykonawcy  potwierdzające spełnienie warunków zawartych w art. 22 ust. 1  - wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ,
1.3.  Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia -  wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ);
1.4. Jeżeli wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów – przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ);
1.5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, - wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ,
1.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.7. Aktualne  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.9.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  przedkłada dokument lub dokumenty wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert ;
1.10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt  1.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
1.11. Inne dokumenty uprawniające osobę / osoby podpisującą ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika to z dokumentu rejestrowego, o którym mowa powyżej – jeżeli będzie występowało pełnomocnictwo musi ono zostać złożone w oryginale,
1.12. W przypadku korzystania z podwykonawców  - wykaz podmiotów (podwykonawców), uczestniczących w wykonywaniu zamówienia – wypełniony załącznik nr 8 do SIWZ. 
1.13. Wykaz zrealizowanych robót budowlanych – wypełniony załącznik nr 9 do SIWZ, wraz z załączonymi dowodami,
1.14. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ.


Rozdział XI		– Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę wykonaną zgodnie z niniejsza specyfikacją istotnych warunków zamówienia wykonawca musi złożyć w siedzibie zamawiającego przy ul. Polnej 1 w Warszawie - kancelaria ogólna KM PSP m. st. Warszawy.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w innych miejscach niż wskazane powyżej. Oferty, które zostaną złożone w innym miejscu nie zostaną uwzględnione w prowadzonym postępowaniu.
3. Termin składania ofert upływa dnia 07.08.2013 r. godzina 10.00.
4. Oferty, które zostaną terminowo złożone we wskazanym powyżej miejscu, zamawiający otworzy na publicznym otwarciu ofert w dniu 07.08.2013 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego przy ul. Polnej 1 w Warszawie w sali konferencyjnej pok. 500 piętro V.
5. Oferty, które zostaną złożone po terminie zostaną odesłane do wykonawcy bez otwierania.
6. Przed otwarciem ofert zostanie odczytana kwota jaką zamawiający przewiduje na wykonanie całego zamówienia.
7. W trakcie publicznego otwarcia ofert zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
8. Informacje, o których mowa w pkt. 6 i 7, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
9. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
10. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

Rozdział XII		– Opis sposobu obliczania ceny.

1. Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową.  
2. Kalkulacja ceny winna być wykonana w złotych polskich z uwzględnieniem wszelkich czynników cenotwórczych w tym podatków, ceł, opłat przewidzianych prawem jakie wykonawca będzie musiał ponieść w celu wykonania zamówienia.
3. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 
3. W celu porównania cen ofert zamawiający brać będzie pod uwagę całkowity koszt jaki będzie musiał ponieść na zrealizowanie zamówienia – tj. cenę brutto.
4. Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określoną w § 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (...) (Dz. U. 2008 r. Nr 212 poz. 1337). Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 


Rozdział XII/A – Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania się między zamawiającym a wykonawcą w innej walucie niż waluta polska (złoty polski).

Rozdział XIII	 – Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. 
Zamawiajmy przystąpi do porównania pozostałych ofert pod względem kryterium:

a) CENA (waga 100 %)
Każda oferta otrzyma punkty oceny ofert zgodnie z podanym niżej wzorem

Cena ofert (brutto) najkorzystniejszej (najniższa cena)
__________________________________________________________________	X	100 pkt.

Cena oferty (brutto) ocenianej

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.
2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta która otrzyma najwyższą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 91 ust. 3 a Pzp).

Rozdział XIV	– Wybór oferty i informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

	Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ, zgodnie z art. 91 ust. 2 – 6 Ustawy.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty  zamawiający jednocześnie zawiadomi  wykonawców, którzy  złożyli oferty o :
	Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
	Zamawiający umieści informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
	Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca którego ofertę wybrano zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu kosztorysu ofertowego na zakres robót objęty przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu kosztorys ofertowy nie później niż 2 dni przed planowaną datą podpisania umowy.
	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp), Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców – oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy.
	Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
	Jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
	Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej.


Rozdział XV		– Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wniesie, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto. 
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1)   pieniądzu;
2)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3)   gwarancjach bankowych;
4)   gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1)   w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
2)   przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3)   przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.


Rozdział XVI		– Prawo zamawiającego do unieważnienia postępowania

Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, jeżeli:
	nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
	cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
w przypadku, jeżeli jedynym kryterium oceny ofert jest cena, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

	O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi  równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
	ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając jednocześnie informacje na własnej stronie internetowej, podając uzasadnienie faktycznie i prawne,

złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając, uzasadnienie faktyczne i prawne.
	W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Rozdział XVII 	– Ogólne warunki umowy i przesłanki zmiany umowy.
Wzór umowy znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.
(Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa warunki takiej zmiany).

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
b) prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
2) niezawinionego przez wykonawcę ograniczenia dostępności placu budowy w czasie realizacji robót,
3)wstrzymania przez zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie wykonawcy. (Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez wykonawcę).  
4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia jedynie za  zgodą Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w pkt 1-3, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi poprzez wydłużenie terminu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez wykonawcę.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany podwykonawców w przypadku:
1) wprowadzenia nowego podwykonawcy,
2) rezygnacji podwykonawcy,
3) zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców, zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe, po pisemnym zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą w terminie 14 dni od przekazania tej umowy przez wykonawcę.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru w przypadku:
1) śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, kierowników robót lub inspektora nadzoru,
2) zastrzeżeń jednej ze stron co do kompetencji kierownika budowy lub inspektora nadzoru.
5. W przypadku zmiany kierownika budowy nowy kierownik budowy lub kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy lub kierownika robót. 
6. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 

Rozdział XVIII	– Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2.  Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)   wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2)   opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3)   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4)   odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
6. Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawiera Dział VI  ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki Ochrony Prawnej.


Rozdział XIX - Tryb udostępniania dokumentacji z postępowania i ofert.
Umowy w sprawach zamówień publicznych będą udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)
	Zamawiający udostępni oferty oraz dokumentację z postępowania na zasadach określonych w art. 96 ustawy oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 223, poz. 1458), z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
	Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
	zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
	zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 
	udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego,
	wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu,
	udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

	Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione. 
	Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje odpłatnie (cena 0,2 zł. za 1 stronę).


Rozdział XX - Poprawianie omyłek 
Zamawiający poprawia w ofercie:
	oczywiste omyłki pisarskie,

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
 dokonanych poprawek,
	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Rozdział XXI -  Inne.
	Do spraw nie uregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy:

	ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 ze zm.) ,
	ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231.),
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 roku, w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 282, poz. 1650),
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2011 r. ,Nr 282, poz. 1649),
	rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 12, poz. 69),

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października  2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 223, poz. 1458)
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93
ze zm.),
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).
2. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich materiały zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wszelkie załączniki dołączone do SIWZ należy traktować, jako wzory zalecane przez Zamawiającego. Zamawiający uzna za wystarczające wypełnienie obowiązku złożenia stosownych oświadczeń poprzez złożenie dokumentów równoważnych potwierdzających spełnienie wymagań opisanych w tych załącznikach.


Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

	Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ.
Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 3 do SIWZ.
	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4 do SIWZ.
	Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ.
Wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.
	Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ.
	Wykaz podmiotów (podwykonawców) uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– załącznik nr 8 do SIWZ.
	Wykaz zrealizowanych robót budowlanych w zakresie rewitalizacji budynków zabytkowych – załącznik nr 9 do SIWZ.
	Zobowiązanie innych podmiotów – załącznik nr 10 do SIWZ.
	Przedmiary robót – załącznik nr 11 do SIWZ.
	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 12 do SIWZ.
	Dokumentacja projektowa - załącznik nr 13 do SIWZ.



Załącznik Nr 1

................................................. dn. ...........................

FORMULARZ OFERTOWY


1) ............................................... 2) ..........................................3) .............................................
	(pieczątka wykonawcy/ów)

	Dane wykonawcy 
(wykonawców – w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika):
1. 
Pełna nazwa: ……………………………………………………………………………………….....
Adres: ulica …………………….….kod ……………..miejscowość…………….……………...……
tel.: ……………………………….  fax: …………………………………..
NIP: ………………………………. REGON ………………………………………..
e-mail. …………………………………………………………………………………
2.
Pełna nazwa: ……………………………………………………………………………………….....
Adres: ulica …………………….….kod ……………..miejscowość…………….……………...……
tel.: ……………………………….  fax: …………………………………..
NIP: ………………………………. REGON ………………………………………..
e-mail. …………………………………………………………………………………
3.
Pełna nazwa: ……………………………………………………………………………………….....
Adres: ulica …………………….….kod ……………..miejscowość…………….……………...……
tel.: ……………………………….  fax: …………………………………..
NIP: ………………………………. REGON ………………………………………..
e-mail. …………………………………………………………………………………

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy na „II etap rewitalizacji  zabytkowego budynku KM PSP m. st. Warszawy przy ul. Marcinkowskiego 2 w Warszawie, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:
Cena oferty brutto (brana pod uwagę przy porównaniu ofert): ……………………,… zł
Cena oferty netto: ……………………,… zł
Podatek VAT : ………………,… zł
Wynagrodzenie to obejmuje następujące elementy robót:
Lp.
Zakres robót 
Wartość netto w PLN
1
2
3
1
Branża budowlana

a)
Architektura 

2
Branża elektryczna

a)
Instalacje elektyczne

b)
Instalacje elektryczne i multimedialne

c)
Instalacje elektryczne - kotłownia

d)
Kontrola Dostępu

e)
Okablowanie strukturalne - instalacja RTV

f)
Sieci zewnętrzne - Oświetlenie terenu

3 
Branża sanitarna

a)
CO

b)
Instalacja wod-kan

c)
Klimatyzacja

d)
Rozbudowa kotłowni gazowej

e)
Sieć cieplna

f)
Wentylacja mechaniczna

g)
Zewnętrzne sieci wod-kan

4
Roboty nie przewidziane przez Zamawiającego a konieczne do wykonania(wg kosztorysu ofertowego w załączeniu)

Razem


Deklarujemy wykonanie robót w terminie  –  do dnia 29.11.2013 r. 
Okres gwarancji: ………… miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (należy wpisać proponowany okres gwarancji- minimum 60 miesięcy).


Następujące  prace zamierzamy zlecić podwykonawcom – dotyczy robót budowlanych w rozumieniu ustawy prawo budowlane (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ)*
Lp.
Zakres robót do wykonania 








Niniejszym oświadczamy również, że:
1.	 jesteśmy gotowi zrealizować przedmiot zamówienia na warunkach zawartych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń wszystkie zawarte w niej wymagania,
2.	uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówieni (tj. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert),
3.   wnieśliśmy wadium w wysokości 100.000,00 złotych w następującej formie............................................................(należy podać formę wniesienia wadium).
4.   numer rachunku bankowego Wykonawcy, na które ma być zwrócone wadium ( w przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej) : …………………………………………………………………………………………..
5.	załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy (załącznik
 nr 6), w tym warunki płatności został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych 
w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego, 
6. uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiącej integralną część SIWZ, wyszczególnioną we wszystkich pismach opublikowanych przez zamawiającego na stronie internetowej.  
7. W przypadku wybrania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do złożenia zamawiającemu przed wyznaczonym terminem podpisania umowy kosztorysu ofertowego obejmującego pełny zakres robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
8.  spełniamy warunki udziału w postępowaniu i na potwierdzenie powyższego dołączamy do niniejszej oferty wymagane dokumenty i oświadczenia. 
9. Osoba/ osoby do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań: 

………………………………………………. …………………………………..
                                               (imię i nazwisko)
……………………………….			……………………………………………
           (nr telefonu )						( nr faksu)

10. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

………………………………………………. …………………………………..
                                               (imię i nazwisko)
……………………………….			……………………………………………
           (nr telefonu )						( nr faksu)

 Inne informacje wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..


* proszę skreślić, gdy nie będzie udzielane podwykonawstwo.                  





................................................................
(imię, nazwisko, podpis osoby/osób upoważnionych
do podpisania oferty)

Załącznik Nr 2





Opis przedmiotu zamówienia



Zakres robót obejmuje wykonanie II etapu Rewitalizacji zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej przy ul. Marcinkowskiego 2, na podstawie:
	Projektów budowlano–wykonawczych;

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;
Przedmiaru robót;
Decyzji o pozwoleniu na budowę.
Cały zakres robót został podzielony na dwa etapy:
II etap – obejmuje według informacji zawartych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze,  w tym między innymi wykonanie:
Branża budowlana
- Architektura i aranżacja wnętrz
Branża elektryczna
- Instalacje elektryczne
- Instalacje elektryczne i multimedialne
- Instalacje elektryczne - kotłownia
- Kontrola Dostępu
- Okablowanie strukturalne - instalacja RTV
- Sieci zewnętrzne - Oświetlenie terenu
Branża sanitarna
- CO
- Instalacja wod-kan
- Klimatyzacja
- Rozbudowa kotłowni gazowej
- Sieć cieplna
- Wentylacja mechaniczna
- Zewnętrzne sieci wod-kan.
Z uwagi na powyższe oraz specyfikę obiektu Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej przed przygotowaniem oferty. W sprawie wizji prosimy o skontaktowanie się z osobami wskazanymi do kontaktu w SIWZ.
	Elementy nie ujęte w dokumentacji projektowej bądź też kosztorysie a konieczne do wykonania zdaniem oferenta należy wykazać w formularzu ofertowym oraz przedstawić na wskazany zakres kosztorys ofertowy w formie szczegółowej.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego na potrzeby wykonania robót obejmujące m.in. przygotowanie stosownej dokumentacji, uzyskanie zgód i pozwoleń. 
Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczeń załączony przedmiar należy traktować informacyjnie, Wykonawca winien wycenić cały zakres prac wymieniony zarówno w dokumentacji projektowej jak również zasygnalizowany w przedmiarach robót. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany realizacji umowy jedynie za zgodą Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
	Wykonywanie robót budowlanych będzie utrudnione z uwagi na potrzebę wydzielenia i zorganizowanie placu budowy tak aby możliwe było funkcjonowanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Nr 5 w I etapie robót w dotychczasowym budynku strażnicy a następnie w II etapie robót.
	Pozostałe zasady realizacji umowy zostały wskazane w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 6.

Do zakresu zadań wykonawcy należało będzie wykonanie wszelkich niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów. Po zakończeniu robót wykonawca przygotuje i przekaże inwestorowi dokumentację powykonawczą obiektu wraz z aprobatami technicznymi, certyfikatami, atestami, protokołami z pomiarów i prób. Uwaga obiekt objęty jest ochroną Konserwatora Zabytków. Prace prowadzone będą pod nadzorem Konserwatora Zabytków.
Po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na podstawie formularza ofertowego kosztorys ofertowy w oparciu o który przygotowywany będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy.
Uwaga!!! 
Zmienia się zakres prac w stosunku do dokumentacji projektowej i przedmiarów w sposób następujący:
1) Realizacja zakresu wskazanego w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej nie obejmuje dostawy sprzętu wymienionego w poz. 59, 60, 62, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 184, 185, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 436, 437, 438, 440, 469, 470, 496, 497, 500, 502, 503, 504, 507, 509, 511, 512, 514, 548, 549,  przedmiaru robót  „Instalacje elektryczne i multimedialne”. Pozostały zakres danej pozycji przedmiaru (tj. okablowanie, mocowanie itp.) pozostaje do realizacji w ramach przedmiotowego postępowania. 
2) Pozycje 73, 76, 136, 137, 138, 187, 188, 376, 389, 392, 443, 444, 473, 474, 513, 515, 521, 522, 551 przedmiaru robót „Instalacje elektryczne i multimedialne” zostają usunięte z zakresu wykonywanych robót.
3) Pozycje 16.2, 16.3, 16.11, 16.12, 16.15, 16.16, 17.1 przedmiaru robót. „część architektoniczno budowlana” zostają usunięte z zakresu wykonywanych robót.
4) Pozycja 16.1 przedmiaru robót. „część architektoniczno budowlana” otrzymuje nową treść KNRW 202/1027/2 (1) Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naświetli, ponad 1,5 m2; DM12; 21*1,01*2,10=44,54 m2; Ilość 44,54; Jedn. m2.
5) Pozycja 16.12  przedmiaru robót. „część architektoniczno budowlana” otrzymuje nową treść KNRW 202/1009/6 Naświetla fabryczne wykończone, stałe, powierzchnia 1.00-1.20 m2; DZ1; 1,75*1,10=1,93 m2; Ilość 1,93; Jedn. m2.









Załącznik Nr 3




.......................................................................................................................................................
nazwa wykonawcy i adres


OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „II etap rewitalizacji  zabytkowego budynku KM PSP m. st. Warszawy przy ul. Marcinkowskiego 2 w Warszawie”.- wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień   publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dotyczące:
1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2)	posiadania wiedzy i doświadczenia ,
3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.



……………………………………………
……………………………………………………
Miejsce i data
Podpisano
(imię, nazwisko, podpis, pieczątka) *



* w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – oświadczenie podpisuje pełnomocnik lub wykonawca/wykonawcy, którzy pojedynczo lub łącznie spełniają poszczególny warunek/warunki udziału w postępowaniu.


Załącznik Nr 4





        

    
   (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
.......................................................................................................................................................
nazwa wykonawcy i adres

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „II etap rewitalizacji  zabytkowego budynku KM PSP m. st. Warszawy przy ul. Marcinkowskiego 2 w Warszawie”



OŚWIADCZENIE


oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień   publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).



				................................................................
             		podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy






 w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składa oświadczenie oddzielnie






Załącznik Nr 5



......................................................................................................................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy  lub  jego pieczęć firmowa, adresowa)


INFORMACJA W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ


Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:  II etap rewitalizacji  zabytkowego budynku KM PSP m. st. Warszawy przy ul. Marcinkowskiego 2 w Warszawie

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, że:

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

*II
Przedstawiam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.):

1) …………………………………………………………………………….

2) …………………………………………………………………………….

3) …………………………………………………………………………….

4) …………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić



…………………………..dn. ……………		


………………………………………………….
Czytelny podpis Wykonawcy



 		


		Załącznik Nr 6
Projekt umowy
Umowa nr …….
zawarta w dniu ……. roku w Warszawie
pomiędzy:
Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa,
reprezentowaną  przez: 
Pełnomocnika – Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy – st. bryg. Mariusza Wejdelka na podstawie pełnomocnictwa z dnia 2 sierpnia 2012 r.
NIP: 526-179-67-33
REGON: 000173516
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
……………………………. z siedzibą w ……………………………
nr NIP …………………………… nr Regon ……………… nr wpisu KRS ……….
reprezentowaną przez:
- …………………………. - ………………………,
zwaną dalej Wykonawcą
Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 ze zm.).
§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania II etap rewitalizacji zabytkowego budynku KM PSP m. st. Warszawy przy ul. Marcinkowskiego 2 w Warszawie - zwany dalej w treści umowy „robotami budowlanymi”. Finansowanie realizacji inwestycji realizowane będzie w oparciu o umowę nr RM/C/16/3/12 w sprawie udzielenia Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, dotacji z przeznaczeniem na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2 z dnia 24 lipca 2012 r. 
	Na przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 składają się następujące grupy robót: 

1
Branża budowlana
1.1
………………………………
1.2
………………………………
2
Branża sanitarna
2.1
………………………………
2.2
………………………………
3
Branża elektryczna
3.1
………………………………
3.2
………………………………
4
………………………………
5
………………………………

	Opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ wraz z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. Przy wykonywaniu robót budowlanych będą stosowane wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności:
	powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację 
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

powodujące poprawienie parametrów technicznych;
wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
	Zmiany, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone w formie pisemnej przez Zamawiającego w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Strony postanawiają, że wszystkie roboty dodatkowe, wykonywane będą wg stawek określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku stawek w kosztorysie ofertowym, ceny jednostkowe będą ustalane w drodze negocjacji do wysokości średnich cen rynkowych. Dla ich ustalenia możliwe będzie wykorzystanie dostępnych baz cenowych, cenników, katalogów, norm, zestawów (np. Sekocenbud, Wacetob, Koprin) oraz informacji cenowych, cenników i katalogów wykonawców, producentów lub dystrybutorów.
Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli 
w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty dodatkowych badań obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych dodatkowych badań obciążają Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy 1 (jednego) kompletu dokumentacji technicznej w formie papierowej i Dziennika Budowy w dniu przekazania placu budowy.

§ 2

	Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o kategorie robót wyszczególnione w formularzu ofertowym Wykonawcy.
	Wynagrodzenie to ustala się w wysokości:

netto:………………,… zł.,
podatek VAT w wysokości: ………………,……zł.
brutto (z należnym podatkiem VAT) …………………………,……zł.,
słownie brutto: ……………………………………………………złotych……/100.

	Wynagrodzenie to obejmuje następujące elementy robót:

Lp.
Zakres robót 
Wartość netto w PLN
1
2
3
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10
Roboty nie przewidziane przez Zamawiającego a konieczne do wykonania(wg kosztorysu ofertowego w załączeniu)

Razem



	Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym  mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 2 poza okolicznościami przedstawionymi w§ 1 ust. 7 - 8 umowy.
	Wykonawca pod rygorem nieważności nie przeniesie wierzytelności stanowiącej wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Za termin zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 3

Rozliczanie robót będzie się odbywało prawidłowo wystawionymi fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, o którym mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy, zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturą końcową. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego w zależności od wysokości środków finansowych będących w dyspozycji Zamawiającego.
Płatność za wykonane roboty następować będzie na podstawie faktur częściowych 
i faktury końcowej przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie do 30 dni (od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury bezpośrednio do przedstawiciela KM PSP m.st. Warszawy Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego bądź Zastępcę Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego - pracowników Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP m. st. Warszawy, a w sytuacjach wyjątkowych do pracownika Wydziału Kwatermistrzowskiego wyznaczonego przez w/w osoby). Strony umowy przyjęły, że faktury wystawiane będą nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Strony ustalają, że Wykonawca będzie przedkładał faktury Zamawiającemu każdorazowo w ciągu 3 pierwszych dni miesiąca następującego bezpośrednio po miesięcznym okresie rozliczeniowym. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą Zamawiającego fakturowanie może następować częściej. Faktury winny być wystawione na Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ul. Polna 1;00-622 Warszawa NIP: 526-179-67-33; REGON: 000173516.
	Rozliczenie robót nastąpi na podstawie robót odebranych poprzez spisanie protokołu odbioru częściowego/końcowego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Faktury, o których mowa w ust. 1 powinny odzwierciedlać faktyczną wartość wykonanych robót potwierdzoną protokołem odbioru z procentowym i kwotowym określeniem stanu zaawansowania robót. Inspektor nadzoru inwestorskiego każdorazowo określi stopień realizacji harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego. 
	Warunkiem realizacji faktury częściowej jest udostępnienie dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
np. protokołów badań, prób i sprawdzeń, certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów materiałowych, świadectw bezpieczeństwa na urządzenia zastosowane podczas budowy itp. do wglądu inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
	Fakturowanie częściowe odbywać się będzie maksymalnie do kwoty 90% wartości przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 2, pozostałe 10% zostanie zafakturowane fakturą końcową po zakończeniu robót i protokolarnym odebraniu przedmiotu umowy.
	Warunkiem realizacji faktury końcowej za przedmiot umowy jest przekazanie Zamawiającemu dokumentów wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu wraz 
z projektem powykonawczym (z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy w 3 egzemplarzach),  inwentaryzacją geodezyjną oraz Instrukcją użytkowania i eksploatacji obiektu oraz urządzeń i instalacji.
	Strony umowy ustalają, że roboty będą oddawane w etapach zamkniętych, chyba 
że ze względów technologicznych będzie to niemożliwe.
	W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, Zamawiający pomniejszy wartość faktury końcowej o wysokość potrąceń umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 11 umowy.
§ 4

	Do zawarcia umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

Kopie parafowanych projektów umów z Podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu.
Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.
Jeżeli w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy 
z Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził On zgodę na zawarcie umowy.
W przypadku wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą:
	Wykonawca zobowiązany jest w dacie wymagalności płatności dla Podwykonawcy, przedstawić Zamawiającemu, dowód dokonania płatności na rzecz Podwykonawcy oraz oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu należności.

W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji, prawo szczegółowego zbadania wywiązania się Wykonawcy z warunków umowy z Podwykonawcą i domagania się od Podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń.
W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 5.1. i 5.2., Zamawiający uprawniony jest obniżyć kwotę płatności i wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, o kwotę należną Podwykonawcy, zatrzymując ją, jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawcy.

§ 5


	Termin przekazania placu budowy ustala się na dzień:

..........................................................................................
( dzień, miesiąc, rok)
	Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:

..........................................................................................
( dzień, miesiąc, rok)
	Termin zakończenia robót ustala się do dnia: 

..........................................................................................
( dzień, miesiąc, rok)
	Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.
	Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy określa harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania umowy.

Aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego będzie sporządzana przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym i przez niego akceptowana, w ciągu 3 dni od otrzymania od Zamawiającego pisemnej informacji o konieczności zaktualizowania przedmiotowego harmonogramu.

§ 6

1. Pozostałe obowiązki Zamawiającego.
Przekazanie kompletu dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie 
do 5 (pięciu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
Przekazanie kopii pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy.
Przekazanie Wykonawcy, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy placu budowy.
Zapewnienie bieżącego nadzoru autorskiego, obejmującego wszystkie branże przedmiotu umowy.
Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, obejmującego wszystkie branże przedmiotu umowy.

2. Pozostałe obowiązki Wykonawcy.
Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie.
Przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa prób, badań 
i odbiorów, rozruchów technologicznych, których pozytywny wynik jest warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Protokoły z powyższych czynności należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego.  
Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót.
	Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go z Zamawiającym w terminie do 14 dni od dnia przekazania terenu budowy; Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć 
i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić, 
w bezpieczny sposób, dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy oraz osoby na nim przebywające, od chwili przejęcia placu budowy, z wyłączeniem innych Wykonawców, realizujących zlecenia na rzecz Zamawiającego.
Wykonawca robót ma obowiązek tak zaplanować plac budowy i zorganizować roboty w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe funkcjonowanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Nr 5 zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg publicznych w związku z realizacją niniejszej umowy i wszelkie wynikające 
z tego konsekwencje. 
	Wykonawca uzyska stosowne zgody i poniesie wszelkie ewentualne koszty związane z zajęciem pasa drogowego na potrzeby wykonania robót, obejmujące m.in. przygotowanie stosownej dokumentacji, uzyskanie zgód i pozwoleń, wniesienie opłat za zajęcie terenu pasa drogi publicznej.
	Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) oraz przedstawić go Zamawiającemu i zapewnić jego stosowanie.
Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) i przekazanie jej Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty 
w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. Wykonawca zapewni 
w umowach z podwykonawcami zagwarantowanie przez podwykonawców 
ich odpowiedzialności za wady fizyczne wykonanych przez nich prac na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego.
Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w prawie budowlanym, w tym Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.
Wykonanie przed zgłoszeniem do odbiorów częściowych lub odbioru końcowego przedmiotu umowy wszelkich przewidzianych przepisami prawa prób, badań 
i odbiorów, rozruchów technologicznych, których pozytywny wynik jest warunkiem przystąpienia do odbiorów częściowych lub odbioru końcowego.
Ponoszenie kosztów związanych z próbami, badaniami przewidzianymi prawem budowlanym, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia budowy i przekazania obiektów i terenu w użytkowanie w tym również wykonania na swój koszt świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
Przygotowanie obiektu i zamontowanych elementów budowlanych i urządzeń
i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcją eksploatacji i konserwacji obiektu
 i zamontowanych elementów budowlanych i urządzeń.
Uczestniczenie na żądanie Zamawiającego w naradach i innych czynnościach 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.
Natychmiastowe pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych.
Zgłaszanie obiektu i robót do odbioru.
Przestrzeganie przepisów BHP.
Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.
Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.
Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania przepisów prawa, norm technicznych itp.
Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy.
Likwidację placu budowy, zaplecza własnego Wykonawcy oraz uporządkowanie placu budowy bezzwłocznie po zakończeniu robót w terminie uzgodnionym przez strony umowy. W przypadku nie uzgodnienia tego terminu - nie później niż do 14 dnia od daty dokonania odbioru końcowego. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności na koszt Wykonawcy, a wartość kosztów z tym związanych zostanie potrącona 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże 
się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zgodnie z ofertą.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzi oraz materiały 
niezbędne do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru, jakości i ilości zużytych materiałów.
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom instytucji upoważnionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach Prawa budowlanego i udostępni im wymagane przez nich informacje.

§ 7

Kierownikiem budowy będzie: ............................................................................... 
	posiadający (-a) odpowiednie uprawnienia.
	Nr uprawnień: ..........................................................................................................
	Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
	Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn.
	W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.
Ze strony Zamawiającego zostaną powołani inspektorzy nadzoru inwestorskiego 
w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Wykonawca zostanie poinformowany 
na piśmie o osobach pełniących te funkcje. 


§ 8

Strony postanawiają, że odbiorowi końcowemu będzie podlegał przedmiot umowy, 
o którym mowa w § 1 ust. 1.
Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Wykonawcę oraz Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy i poinformowania Zamawiającego 
na piśmie. 
Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić najpóźniej 20-tego dnia roboczego, licząc od dnia ich rozpoczęcia, jednak nie później niż planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
W czynnościach odbioru końcowego zobowiązani są uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
Najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, na zastosowane materiały i urządzenia, dokumenty odpowiednich badań technicznych i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.
Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Jeżeli odbiór końcowy nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wady lub nie usunie ich 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże 
się niewystarczająca, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy zwrotu kosztów 
na zasadach ogólnych.
Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniego do branży przedmiotu odbioru i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy i pisemnym, odrębnym poinformowaniu Zamawiającego. Przy odbiorze robót zanikających wymagających pomiarów geodezyjnych należy zapewnić udział uprawnionego geodety. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest na własny koszt odkryć lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu wymaganych umową dokumentów 
w określonych terminach, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo nie przystąpienia do odbioru końcowego z winy Wykonawcy.

§ 9

Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji 
za wady przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy licząc 
od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
	Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 60 miesięcznej gwarancji za wady dotyczy przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wg gwarancji producenta.
	Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.
Gwarancja obejmuje:
	przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji;

usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie zakończenia realizacji przedmiotu umowy jak i powstałych w okresie gwarancji.
Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.
	Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu oraz urządzeń i instalacji” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. Instrukcję użytkowania i eksploatacji urządzeń i instalacji Wykonawca jest zobowiązany złożyć najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 

Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. 
W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.
Jeżeli w Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu nie będą zawarte wszystkie konieczne informacje, Wykonawca nie będzie mógł uwolnić się ze zobowiązań gwarancyjnych, powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili otrzymania zgłoszenia, a wad szczególnie uciążliwych – w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia.
Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe 
w terminach, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy wówczas nowy termin, z uwzględnieniem technologicznego normatywu naprawy i zasad wiedzy technicznej. W przypadku nie uzgodnienia nowego terminu Wykonawca usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni.
Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.
	W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu 
się z terminów, o których mowa w ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu Zamawiający będzie przysługiwało prawo usunięcia tych wad poprzez zlecenie innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych.
	Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy
 i Zamawiającego.
Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 
od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, 
dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad.
	Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.
Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, w sprawach nieuregulowanych w umowie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży.
Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia 
z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.


§ 10

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż wynikające z harmonogramu i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni roboczych,
	w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy o 7 dni, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia 
od umowy. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za wykonany zakres robót, a ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ustalonego całkowitego wynagrodzenia brutto,

zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy albo jego przedsiębiorstwo zostanie zlikwidowane lub zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego,
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z dokumentacją techniczną lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki umowne.
	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
	Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności,
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.
	Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
	w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego – stosownie 
do branży) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,
Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 
za które Wykonawca nie odpowiada,
Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 
	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

	dokonania odbioru robót przerwanych w terminie określonym w § 8 ust. 3 i 4 oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.
	Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie:

	w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego, o którym mowa w § 5 ust. 5 i 6 niniejszej umowy) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia,

w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego 
i Wykonawcę, z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniego branżowo, procentowego zaawansowania wykonania danego elementu.
	Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi 
na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, 
z wykorzystaniem § 1 ust. 8 niniejszej umowy.

Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego 
z powodu niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, które było następstwem niewykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców.
Wykonawca udzieli gwarancji na roboty wykonane do dnia odstąpienia. W takim przypadku postanowienia § 9 umowy stosuje się odpowiednio.


§ 11

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy;
	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 
0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;
za zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, który nie został zakończony (nie ma możliwości dokonania czynności odbioru z winy Wykonawcy) w wysokości 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100), za każde takie zgłoszenie.
	W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty odsetek zgodnie z ustawową wysokością.
	W przypadku wystąpienia kar określonych w niniejszej umowie, ich egzekwowanie może nastąpić w szczególności poprzez potrącenie z wynagrodzenia za fakturę/y wystawionej przez Wykonawcę za przedmiot umowy albo z zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdującego się w dyspozycji Zamawiającego.

Kary będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy automatycznie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy. 
Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.
W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona 
od nowych terminów.
W każdym przypadku zastrzeżenia kar umownych w umowie na rzecz Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody, z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy wynikających z postanowień umowy. 





§ 12

Wykonawca wniesie, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę 
w wysokości: ...................................................................................................................... zł
      słownie: ..................................................................................................................................
	Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: .........................................................................

W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót 
i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone 
lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy. Pozostała część, tj. 30%, zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni 
po upływie 60 miesięcznego okresu rękojmi i gwarancji liczonego zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy.
W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, 
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze zm.. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.
Jeżeli Wykonawca przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1. nie ustanowi zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Zamawiający zatrzyma odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustalone w niniejszym paragrafie z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót zabezpieczenie należałoby zwiększyć, to Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni zabezpieczenia to Zamawiający zatrzyma odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 13

Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności:
	w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości nie mniejszej 
niż wartość przedmiotu umowy,
	w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na kwotę w wysokości co najmniej 
1 mln zł.

	Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy przedłoży Zamawiającemu opłaconą polisę, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z dowodem zapłaty. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno uwzględniać w szczególności następujące zdarzenia spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy:

	szkody w sprzęcie do wykonania robót budowlanych, w tym w sprzęcie stanowiącym zaplecze budowy,

szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego powstałe w związku 
z wykonywaniem umowy, 
szkody wyrządzone osobom trzecim, 
szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji umowy.
	Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię z kserokopią dowód zapłaty, potwierdzone za zgodność 
z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

W przypadku nie odnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z tych przyczyn stanowi odstąpienie 
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy.

§ 14

Strony porozumiewają się na piśmie.
Wszelkie oświadczenia i dokumenty mogą być przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, z tym że strona umowy niezwłocznie wysyła oryginalne dokumenty pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem innego podmiotu, na adres korespondencyjny drugiej strony.
Jeżeli strona umowy nie zgłosi na piśmie zmiany danych adresowych
i korespondencyjnych to dokumenty wysłane na podstawie niezmienionych danych uważa się za dostarczone.
Dane kontaktowe Zamawiającego:………………………………………………………….
Dane kontaktowe Wykonawcy:……………………………………………………………..

§ 15

Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych 
do realizacji przedmiotu umowy na podstawie zawartych przez Wykonawcę umów 
z poszczególnymi dostawcami.

§ 16

Zmiana istotnych  postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.




§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych.

§ 18

W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej Umowy, strona umowy zobowiązana jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia 
do strony umowy.
Strona umowy ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę umowy roszczenia w terminie 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

§ 19

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.


ZAMAWIAJĄCY: 					WYKONAWCA:

Załącznik Nr 7


	…………………………………
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi na:
„II etap rewitalizacji  zabytkowego budynku KM PSP m. st. Warszawy przy ul. Marcinkowskiego 2 w Warszawie”.

LP.
Imię i nazwisko 
Powierzony zakres czynności /stanowisko/ funkcja 
Wykształcenie
Kwalifikacje zawodowe, 
Nr uprawnień,
Doświadczenie

Należy zaznaczyć właściwe pole




Osoba, którą dysponuje wykonawca
Osoba, którą będzie dysponował wykonawca* (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami)


1. 

Kierownik robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 














	


Kierownik robót elektrycznych 










	


Kierownik robót sanitarnych 










	


Kierownik budowy 









Uwaga: *W przypadku wskazania osoby, którą będzie dysponował Wykonawca, należy dołączyć zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia ( załącznik nr 10 do siwz) 
Jednocześnie oświadczam, iż osoba/y* która będzie/które będą * uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazane powyżej, posiada/posiadają* wymagane uprawnienia określone w SIWZ do realizacji przedmiotu zamówienia. 
*niepotrzebne skreślić


……………………………, ……………
(miejscowość , data)

 
	…………………………………………
	(podpis i pieczątka upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)


** w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, podpisuje pełnomocnik lub wszyscy wykonawcy Załącznik Nr 8
…………………., dnia … ………… ………… r.


	…………………………………
	(pieczęć wykonawcy/wykonawców)

Wykaz podmiotów (podwykonawców) uczestniczących w wykonywaniu zamówienia

„II etap rewitalizacji  zabytkowego budynku KM PSP m. st. Warszawy przy 
ul. Marcinkowskiego 2 w Warszawie 2.”

LP.
Nazwa i adres podmiotu 
oraz dane kontaktowe
Zakres wykonywanych czynności















	…………………………………………
	(podpis i pieczątka upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)






Załącznik Nr 9
…………………., dnia … ………… ………… r.


	…………………………………
	(pieczęć wykonawcy/wykonawców)

Wykaz zrealizowanych robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat,
 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Lp. 
Zamawiający 
Nazwa i adres, telefon 
Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (krótki opis) 
Roboty muszą potwierdzać spełnienie warunków postawionych przez Zamawiającego*
Nr ewidencyjny zabytku
Miejsce wykonywania robót budowlanych 
(adres)
Data rozpoczęcia robót 
(dzień, miesiąc, rok) 
Data zakończenia robót
(dzień, miesiąc, rok)
Wartość (brutto) prawidłowo zakończonych robót, zgodnie ze sztuką budowlaną
1
2
3
4
5
6
7
8


































































UWAGA: Należy załączyć dowody potwierdzające że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.




	…………………………………………
	(podpis i pieczątka upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)




















Załącznik Nr 10

…………………., dnia … ………… ………… r.


Zobowiązanie innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy 
- wypełnić jeżeli dotyczy 
……………………………………………
(nazwa firmy lub imię i nazwisko)

……………………………………………
(siedziba firmy lub miejsce zamieszkania)

Tel ………………………………………
Faks: ……………………………………
e-mail: ………………………………….

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
„  II etap rewitalizacji  zabytkowego budynku KM PSP m. st. Warszawy przy 
ul. Marcinkowskiego 2 w Warszawie „
Zobowiązuję się oddać do dyspozycji Wykonawcy :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 (podać nazwę Wykonawcy składającego ofertę, a w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie –
 wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę)

niezbędne zasoby:
	wiedzę i doświadczenie*
	potencjał techniczny *

osoby zdolne do wykonania zamówienia*
	zdolności finansowe*
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ,

*niepotrzebne skreślić


	…………………………………………
	(podpis i pieczątka)



























