ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne
„Legionowo” Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 16A
05-120 Legionowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
NR SPRAWY TN/2/2021
Przedmiot zamówienia
Budowa budynku garażowego wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników na
terenie Punktu Zlewnego „Łajski” w Legionowie przy ul. Sikorskiego 8 (działka nr ew. 4
obręb 70).
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego
na
podstawie
Regulaminu
Przedsiębiorstwa
WodociągowoKanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane, będącego Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 04 stycznia
2021 r. o wartości poniżej 5 350 000 EURO.

Zatwierdzam:

Legionowo, dn. 11.01.2021 r.
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Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne
„Legionowo Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 16A
05-120 Legionowo
Tryb udzielenia Zamówienia
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 350 000 EURO.
Podstawa prawna:
§ 1 i § 14 ust. 1 Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego
„Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty
budowlane, będącego Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia
04 stycznia 2021 roku.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa budynku garażowego dla pięciu
samochodów asenizacyjnych wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników na terenie
Punktu Zlewnego „Łajski” w Legionowie przy ul. Sikorskiego 8 (działka ew. nr 4
obręb 70).”
Podstawą wykonania prac jest zatwierdzony projekt budowlany i prawomocna decyzja
– pozwolenie na budowę, projekty wykonawcze (w tym projekty przyłączy),
przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych.
Zakres prac obejmuje budowę budynku garażowego dla pięciu samochodów
asenizacyjnych wraz z zapleczem w Legionowie przy ul. Sikorskiego 8 (działka ew. nr
4 obręb 70), a także rozbudowę układu komunikacyjnego w rejonie projektowanego
budynku wraz z miejscami parkingowymi dla pracowników firmy.
1) Charakterystyka warunków gruntowo – wodnych panujących na terenie
inwestycji.
W miejscach uzgodnionych wykonano 4 otwory badawcze gruntu do głębokości 6,00
m oraz 11 otworów do max głębokości 1,70 m (środkowa część projektowanego
budynku). W w/w rejonie na głębokości od 1,30 do 1,70 m znajdują się warstwy
gruntu, przez które nie udało się przewiercić.
Krótka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia się następująco:
Warstwa I – warstwa nasypu o miąższości 0,80 ÷ >1,70 m.
Warstwa II i III – obejmuje niespoiste grunty mineralne, wilgotne i nawodnione,
wykształcone jako piaski rzeczne, średnio zagęszczone i w przypowierzchniowej
warstwie zagęszczone.
Ze względu na uziarnienie i stopień zagęszczenia wydzielamy:
Warstwy II – w piaski drobnoziarniste zagęszczone o uśrednionym ID = 0,68;
Warstwy IIa – w piaski drobnoziarniste średnio zagęszczone o uśrednionym ID =
0,55;
Warstwy III – w piaski średnio i gruboziarniste o uśrednionym ID = 0,50.
Warunki i możliwość posadowienia
W omawianym rejonie w poziomie posadowienia zalegają grunty o dobrych cechach
wytrzymałościowych. Umożliwia to bezpośrednie posadowienie budynku na
mineralnych gruntach rodzimych, nasypach kontrolowanych bądź chudym betonie /
pogrubionych podbetonach.
Zwierciadło wody gruntowej będzie znajdowało się poniżej poziomu posadowienia.
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Fundamenty projektowanych obiektów należy posadowić bezpośrednio, na
nienaruszonym gruncie rodzimym, na głębokości co najmniej 1,00 m poniżej
projektowanej powierzchni terenu, ze względu na strefę przemarzania.
Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono w części otworów na
głębokości 2,60 ÷ 3,00 m p.p.t., a poziom jej ustabilizował się na rzędnych 76,75 ÷
77,05 m n.p.m., ze spadkiem w kierunku północnym. Poziom ten należy traktować
jako średnio-niski mogący się zmieniać krótkookresowo +0,60 ÷ -0,50 m.
Nośnym podłożem dla fundamentów są warstwy geotechniczny II i III. Zaleca się
wykonanie zasypek fundamentów z gruntów nie spoistych. Aby zapobiec
zawilgoceniu fundamentów wskazane jest zastosowanie dobrych izolacji pionowych
i poziomych budynku. Podbudowę pod posadzki należy wykonać z kopalnych
gruntów piaszczystych, zagęszczonych warstwami do wskaźnika zagęszczenia IS ≥
0,98. Odbiór podbudów powinien być udokumentowany badaniami z wpisem do
dziennika budowy. Zaleca się nadzór geotechniczny nad robotami ziemnofundamentowymi.
2) Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w istniejącym przeznaczeniu terenu.
Wjazd na działkę będzie się odbywać od strony ul. Sikorskiego - bez zmian. Nie jest
przewidywana zmiana naturalnej wysokości terenu oraz ingerencja w istniejącą zieleń,
z wyjątkiem wycinki kilku drzew kolidujących z inwestycją. Projektowany budynek
będzie zasilany z istniejącej infrastruktury w terenie lub bezpośrednim sąsiedztwie
(sieć ciepłownicza). Projektowany budynek oraz drobne zmiany rzędnych wysokości
terenu w niewielkim stopniu wpływa na system odwodnienia terenu.
Na terenie projektowane są:
Garaż dla pięciu samochodów asenizacyjnych wraz z przylegającym do niego
zapleczem socjalnym dla pracowników, boks na materiały sypkie, przyległy do garaży
plac manewrowy dla samochodów asenizacyjnych, parking dla pracowników,
oświetlenie terenu, wydzielone miejsce na pojemniki na odpady.
Na terenie projektowane są również podziemne sieci infrastruktury: wodociąg,
kanalizacja sanitarna, ciepłownicza. Przyłączenie zasilania do projektowanego
budynku na terenie Punktu Zlewnego (po uzgodnieniu z Inwestorem). Wody opadowe
odprowadzane będą z dachów budynku poprzez rury zewnętrzne na teren, a z
podjazdu do garaży poprzez wpusty drogowe zostaną odprowadzone siecią kanalizacji
deszczowej do systemu retencyjno – rozsączającego.
Na terenie inwestycji przewidziana jest zieleń w postaci trawników oraz zachowanych
drzew.
Obsługa komunikacyjna:
Zachowany będzie aktualny wjazd na teren inwestycji z drogi publicznej z ul.
Sikorskiego.
Zakres dróg objętych projektem obejmuje:
Dojazd do garaży i na parkingi oraz układ chodników łączących nowo projektowany
podjazd z wejściem do budynku socjalnego i węzła cieplnego. Projektowany dojazd
do garaży zapewnia również wymagania odnośnie obsługi p. pożarowej.
3) Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia terenu inwestycji 7386,7 m2
Powierzchnia zabudowy 408,7 m2
Powierzchnia obiektów istniejących 179,1 m2
Powierzchnia dróg istniejących 2190,4 m2
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Powierzchnia pl. manewrowego 645,9 m2
Powierzchnia parkingów 97,7 m2
Powierzchnia chodnika projektowanego 32,5 m2
Powierzchnia chodników istniejących 338,2 m2
Powierzchnia zieleni 3430,2 m2
Boks na materiały sypkie 58,2 m2
Bilans terenu
Udział powierzchni biologicznie czynnej - 46 % powierzchni działki budowlanej;
Wskaźnik intensywności zabudowy: 0,09
Powierzchnia zabudowy 8% pow. działki budowlanej.
Bilans miejsc postojowych
Minimalna liczba miejsc parkingowych dla terenu opracowania (zgodnie z PZT
Legionowa )to 4-5 mp. Przewidziano miejsca parkingowe na 7 samochodów
osobowych w tym jeden dla niepełnosprawnych oraz miejsce postojowe na 1 rower.
Dane informacyjne
Wysokość zabudowy garażu 6,0 m , (część socjalna ok.7,80 m)
Powierzchnia użytkowa garażu 283,9 m2
Powierzchnia użytkowa części socjalnej 118,99 m2
Kubatura garaży (b) 1737,2 m3
Kubatura części socjalnej 531,3 m3
4) Elementy zagospodarowania terenu
Komunikacja
Nawierzchnia dojść do garażu i budynku socjalnego powinna być wykonana
z materiałów zapobiegających niebezpieczeństwa poślizgu. Od frontu budynku
garażowego i socjalnego zaprojektowano plac manewrowy z parkingiem dla
pracowników. Plac manewrowy przylega i jest obsługiwany przez istniejącą drogę
punktu zlewnego ścieków. Od placu manewrowego do budynku socjalnego
zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości ok 3,00 m
oraz dojście do węzła cieplnego o szer ok 1,2 m w północno - wschodniej części
budynku socjalnego.
Ukształtowanie wysokościowe i odwodnienie
Ukształtowanie wysokościowe nawierzchni dostosowano do istniejącego
ukształtowania terenu, poziomu wejść do budynku i powiązano z poziomem zjazdu
planowanego po zachodniej stronie budynku. Spadek placu manewrowego równolegle
do projektowanego budynku wyniesie 0,2% , a spadek poprzeczny 4% i 2,0%
kierujący wodę do zaprojektowanych wpustów drogowych . Projektowane ścieżki
otrzymają spadki poprzeczne 1-2% oraz podłużne 0,5-2%.
Konstrukcja nawierzchni
Plac manewrowy - nawierzchnia:
− kostka betonowa gr. 8 cm
− podsypka piaskowo- cementowa - 1:4, gr. 4 cm
− kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5 mm , gr 25 cm
− kruszywo łamane stab. mech. 0-63 mm , gr 25 cm
− stabilizacja gruntu cementem do Rm=2,5 MPa gr 10 cm
chodnik/ścieżki:
− kostka betonowa gr. 6 cm
− podsypka piaskowo-cementowa - 1:4, 5 cm
− pospółka 10 cm
opaska od strony północnej budynku:
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pas 40-50 - kruszywo żwir 16/32 mm zakończone krawężnikiem chodnikowym,
głębokość 30 cm na
podsypce piaskowej gr 10 cm
5) Projektowana zieleń
Ukształtowanie terenu
Na terenie inwestycji nie planuje się zmiany ukształtowania terenu (naturalnie płaski).
Zabezpieczenie drzew na czas budowy
Prace związane z usuwaniem drzew należy wykonywać w okresie spoczynku
wegetacyjnego drzew. Roślinność przeznaczona do zachowania znajdująca się w
zasięgu inwestycji musi być zabezpieczona na czas budowy. W zasięgu stref
korzeniowych wszelkie prace powinny być prowadzone ręcznie. Wszelkie zakładane
media powinny być prowadzone poza zasięgiem strefy korzeniowej drzew.
W przypadku, gdy jednak jest to niemożliwe, prace należy przeprowadzić ręcznie,
układając instalacje w wykopach wąsko przestrzennych bądź w przeciskach. Gdy
zakładana instalacja koliduje z korzeniem o średnicy powyżej 2 cm, należy przełożyć
ją pod korzenie. Podczas prowadzenia prac należy wytyczyć trasy poruszania się ludzi
i sprzętu budowlanego oraz miejsca składowania materiałów budowlanych poza
zasięgiem systemu korzeniowego drzew. Po zakończeniu prac budowlanych teren
należy dokładnie oczyścić z materiałów budowlanych, a zabezpieczenia roślinności
usunąć.
6) Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego.
Garaże wraz z zapleczem socjalnym służyć będą do przechowywania samochodów
asenizacyjnych pracujących na terenie objętym działalnością PWK „Legionowo”
Sp. z o.o. Zespół garażowy będzie składał się z 5 oddzielonych od siebie ścianami
murowanymi stanowisk postojowych.
Na parterze części socjalnej mieszczą się: pokój biurowy, pokój śniadaniowy, wc dla
niepełnosprawnych i wydzielony węzeł cieplny z osobnym wejściem. Na piętrze
zaprojektowano szatnię czystą, szatnię brudną oraz natryski. Z komunikacji
ogólnodostępnej na piętrze wydzielony jest mały aneks na sprzęt porządkowy.
Budynek jest niepodpiwniczony.
Wejścia do budynku projektowane są poprzez małą pochylnią o nachyleniu do 8 %,
wyposażoną w odpowiednie poręcze ze stali nierdzewnej.
Liczba kondygnacji: garaże - 1 kondygnacja, część socjalno-biurowa - 2 kondygnacje
7) Forma architektoniczna i funkcja
Obiekt składa się z garażu dla 5 samochodów asenizacyjnych wraz
z dwukondygnacyjnym zapleczem socjalnym. Wysokość budynków nie przekracza 10
m. Budowla jest prostą formą przestrzenną na rzutach prostokąta, wykonaną
w technologii tradycyjnej.
8) Rozwiązania architektoniczno – budowlane.
Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe
Fundamenty, ściany fundamentowe
Fundamenty i ściany fundamentowe żelbetowe w systemie betonu wodoszczelnego.
Wszelkie przejścia, dylatacje, łączenia zabezpieczyć izolacjami wodoszczelnymi.
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Garaż
Budynek garażu w konstrukcji tradycyjnej z dachem z prefabrykowanych płyt
panwiowych i ścianami murowanymi z porothermu 25 cm z rdzeniami żelbetowymi.
Sztywność zapewnia projektowany układ ścian ze sztywną tarczą dachu.
- Stopy i ławy: żelbetowe, wylewane (pod rdzeniami wprowadza się stopy)
- Konstrukcja dachu hali garaży płyty panwiowe żelbetowe 30 cm grubości
o rozpiętości osiowej 6,0 m i szerokości 150 cm.
- Ściany zewnętrzne: murowane z porothermu 25 cm na zaprawie cementowo wapiennej z rdzeniami żelbetowymi (w odpowiedniej klasie odporności
pożarowej)
- Attyka: wyprowadzenie ponad płaszczyznę dachu ścianek z porothermu
- Obróbka blacharska z blachy stalowej powlekanej.
Garaż jest niepodpiwniczony.
Zaplecze socjalne
Budynek w konstrukcji tradycyjnej ze stropami wg technologii filigran i ścianami
murowanymi z porothermu 19 cm. Sztywność zapewnia projektowany układ ścian ze
sztywnymi tarczami stropów.
Wysokość konstrukcyjna kondygnacji:
parter - 360 cm
piętro - 300 cm
- Stopy i ławy: żelbetowe, wylewane.
- Ściany fundamentowe: żelbetowe gr 19 cm.
- Ściany konstrukcyjne: murowane z porothermu 19 cm.
- Strop nad parterem: płyta filigran o łącznej grubości płyty 16 cm.
- Stropodach: płyta filigran o łącznej grubości płyty 16 cm.
- Wieńce: typowe dla systemu wieńce stropowe – monolityczne, wylewane.
- Nadproża okien: nadproża typowe , prefabrykowane L19.
- Biegi schodowe: żelbetowe płytowe - płyta o grubości 16 cm.
- Spocznik żelbetowy w technologii filigran o łącznej grubości płyty 18 cm z
krawędziowym obciążeniem od biegów.
- Ściany wewnętrzne działowe: murowane - porotherm 11,5 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej lub kleju. (nad otworami drzwiowymi nadproża
systemowe).
- Attyka: wyprowadzenie ponad płaszczyznę dachu ścianek z porothermu.
- Obróbka blacharska z blachy stalowej powlekanej.
Zasiek na materiały sypkie
Ściany i dno: żelbetowe, wylewane.
Maksymalna wysokość składowania 1,5 m, wysokość ścian 2,0 m
Podstawowe izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Fundamenty: beton wodoszczelny (abizol R+P).
Posadzka na gruncie: 2 x papa termozgrzewalna podkładowa.
Lokal nad węzłem cieplnym: warstwa papy asfaltowej na sucho klejona na zakład 10
cm lub folia.
Ściana kanale rewizyjnym: folia w płynie.
Strop międzykondygnacyjny: folia polietylenowa paraizolacja.
Posadzki w wc, sanitariatach: warstwa papy asfaltowej na sucho klejona na zakład 10
cm lub folia polietylowa grub 0.3 mm klejona, wywiniętą na ściany 10 cm pod
cokołem.
Stropodach nad budynkiem socjalnym: papa nawierzchniowa, papa podkładowa,
paroizolacja, podkład gruntujący.
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Podstawowe Izolacje termiczne
Ściany zewnętrzne fundamentowe: polistyren ekstrudowany 10cm.
Ściany zewnętrzne w budynku socjalnym: wełna mineralna, skalna 15 cm.
Ściany zewnętrzne garażu: wełna mineralna, skalna 12 cm.
Attyka w budynku socjalnym: na zewnątrz wełna mineralna, skalna 15 cm, od
wewnątrz polistyren ekstrudowany 8 cm.
Attyka w garażu: na zewnątrz wełna mineralna, skalna 12 cm, od wewnątrz polistyren
ekstrudowany 6 cm.
Strop międzykondygnacyjny: wełna skalna 5cm lub styropian akustyczny.
Strop na gruncie w budynku socjalnym: wełna skalna 5 cm lub styropian akustyczny,
polistyren ekstrudowany 10 cm.
Strop na gruncie – garaż: polistyren ekstrudowany 10 cm.
Dach budynku socjalnego: wełna mineralna 20 cm, kliny z wełny mineralnej, wełna
mineralna 5 cm.
Dach garażu: wełna mineralna 20 cm, kliny z wełny mineralnej, wełna mineralna 5 cm
Wewnętrzna ściana garażu od str. bud socjalnego: wełna mineralna 6 cm.
Strop nad węzłem cieplnym: wełna mineralna 10 cm.
Dylatacje
Dylatacje elementów oddzielenia przeciwpożarowego: zabezpieczenie do odporności
EI 120.
9) Proponowane rozwiązania elewacji i kolorystyka.
Budynek socjalno-biurowy
Elewacja wykonana zostanie w technologii tynków mineralnych w kolorze zbliżonym
do RAL 7040, cokół RAL 7046. Daszek nad wejściem głównym systemowy
szklany/stalowy. Zastosowane zostaną okna i drzwi aluminiowe w kolorze RAL 7046.
Garaż:
Elewacja -wykonana zostanie w technologii tynków silikonowych w kolorze
zbliżonym do RAL 7040, cokół - marmolit (tynk mozaikowy) RAL 7046.
Zastosowane zostaną okna stalowe w kolorze RAL 7046. Bramy garażowe systemowe
w kolorze RAL 7046. Daszki nad wejściami systemowe - poliwęglan /stal nierdzewna
10) Charakterystyczne parametry techniczne budynku socjalno - biurowego i garażu.
Wartość współczynnika przenikania ciepła dla poszczególnych elementów budynku:
- ściany zewnętrzne budynku socjalnego – k< 0.23 - 0,20 W (m2*K),
- dach budynku socjalnego k< 0.18 - 0,15 W (m2*K),
- ściany garażu k< 0,45 W (m2*K),
- dach garażu – k< 0,30 W (m2*K),
- okna i drzwi zewnętrzne bud. soc.– k< 1,1- 0,9 W (m2*K).
Otwory okienne i drzwiowe
Okna
W budynku socjalnym zastosowano okna aluminiowe ze szkleniem podwójnym
rozwieralno - uchylne z regulowanym nawiewem. Pokój śniadań doświetlony
luksferami o wym. 60 x 180 cm o odporności ogniowej EI 30.
Garaże doświetlone luksferami o wym. 60 x 360 cm o odporności ogniowej EI 30.
Drzwi
Drzwi wejściowe do budynku socjalnego: aluminiowe z naświetlem powlekane,
szklone szkłem antywłamaniowym, z samozamykaczem .
Drzwi do pokoju śniadaniowego i biurowego: aluminiowe powlekane, szklone szkłem
bezpiecznym, z samozamykaczem.
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Drzwi wewnętrzne do wc na parterze, do szatni i natrysków oraz do pomieszczenia
porządkowego na piętrze: drewniane, gładkie, dostosowane do zmywania wodą,
ościeżnice drewniane uniwersalne.
Drzwi do pomieszczeń sanitarnych i pom. porządkowego zaopatrzyć w kratki
wentylacyjne.
Drzwi wejściowe do węzła cieplnego: stalowe z naświetlem o odporności ogniowej
EI30 szer. 100 cm, otwierane na zewnątrz, antywłamaniowe.
Bramy garażowe
Bramy garażowe o wymiarach 3.6 m x 4,5 m, stalowe, segmentowe wyposażona w
przegrodę termiczną, z nawiewem powietrza, podnoszone elektrycznie od środka,
z wmontowanymi drzwiami dla personelu zamykanymi na zamek systemowy.
Balustrady wewnętrzne
Na klatkach schodowych przyjęto balustrady systemowe ze stali nierdzewnej;
minimalna wysokość balustrady 110.0 cm, rozstaw prętów min. co 20.0 cm.
Wykończenie pomieszczeń budynku socjalnego
Ściany
Tynki gipsowe III kat malowane farbą akrylową min. dwukrotnie w kolorze
białym/szarym.
Ściany pomieszczenia higieniczno – sanitarnego do wysokości co najmniej 2 m
powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci. Glazura do wysokości
stropów podwieszonych w umywalni na piętrze, a w pokoju śniadaniowym,
przebieralni, wc i przedsionku wc: do wysokości 2 m (izolacja przeciwwodna ścienna
pod okładziną z płytek ceramicznych).
Węzeł cieplny - tynk cementowo - wapienny malowany farbą akrylową min.
dwukrotnie w kolorze białym/szarym.
Sufity podwieszane
Sufity podwieszane G/K w całym budynku socjalnym za wyjątkiem węzła cieplnego.
Sufity
należy
wykonać
z
materiałów
niezapalnych,
niekapiących
i nierozprzestrzeniających ognia. Obudowy wentylacji z płyt gipsowo – kartonowych
o odpowiedniej odporności ogniowej.
Strop nad węzłem cieplnym docieplony 10 cm wełny mineralnej i otynkowany.
Podłogi
Posadzka umywalni, kabiny natryskowej i ustępu powinna być zmywalna,
nienasiąkliwa i nieśliska.
- Hol wejściowy oraz schody i komunikacja na piętrze ( wraz z pom.
porządkowym): płytki gresowe.
- Biegi i spoczniki: płytki gresowe.
- Przebieralnie i umywalnia: gres przeciwpoślizgowy.
- Pokój biurowy i pokój śniadaniowy: płytki gresowe.
- Węzeł cieplny: posadzka betonowa beton B20 zbrojony przeciwskurczowo w
spadku do odwodnień liniowych zatarta na gładko z dodatkiem antypyłowym,
zabezpieczona posypką utwardzającą.
Wykończenie pomieszczeń garażu.
Ściany: tynk cementowo - wapienny malowany dwukrotnie w kolorze białym/szarym.
Sufit: tynk cementowo - wapienny malowany dwukrotnie w kolorze białym/szarym.
Podłogi: posadzka betonowa beton B20 zbrojony przeciwskurczowo, zatarta na gładko
z dodatkiem antypyłowym, zabezpieczona posypką utwardzającą i powłoką
antypoślizgową epoksydową w kolorze szarym.
Kanał rewizyjny w garażu o wymiarach: długość użytkowa 6,0 m, szerokość 0,84 m,
wysokość 1,4 m, wyposażony w schody betonowe, studzienkę bezodpływową.
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Obramowanie kanału na poziomie posadzki garażu z kątownika stalowego.
11) Wykończenia zewnętrzne garażu i budynku socjalnego.
Ocieplenie metodą lekką mokrą
Ocieplenie przegród zewnętrzne (ścian) garażu i budynku socjalnego metodą lekką
mokrą zgodnie z systemem i zaleceniami producenta. Zastosowany system musi mieć
odpowiednie ważne aprobaty potwierdzające cechę nierozprzestrzeniania ognia.
Dach
Grawitacyjne odwodnienie dachów: attykowe wpusty z wykorzystaniem kielichów
przyściennych i rynien spustowych prowadzonych na zewnątrz budynku.
Odwodnienie awaryjne: otwory przelewowych, wykonanych w ścianach attyki.
Połączenia boków dachu: wypełnienie materiałem trwale elastycznym.
Elementy wbudowane w dach (kanały wentylacyjne): z wykorzystaniem fabrycznych
kołnierzy uszczelniających.
Drogi konserwacji: antypoślizgowa folia o szerokości b=80 cm w innym kolorze.
Elementy zapewniające bezpieczeństwo użytkowania
Drabiny
Wyjście na dach budynku socjalnego z poziomu piętra drabiną poprzez wyłaz
dachowy. Zejście na dach garażu z poziomu dachu budynku socjalnego za pomocą
drabiny zewnętrznej ze stali ocynkowanej.
Wyposażenie budynków
Przed wejściami do budynku socjalnego osadzić wycieraczki z kraty stalowej
nierdzewnej 60 x 80 cm 2 szt.
Parapety wewnętrzne: konglomerat marmurowy.
Parapety zewnętrzne: blacha powlekana.
Kominy i szachty
Kominy i szachty murowane z bloczków ceramicznych porotherm, ocieplone są
styropianem gr. 12 - 18cm i tynkowane tynkiem cienkowarstwowym (metoda lekka
mokra). Na wierzchu komina czapa betonowa, grubości min. 10 cm, z okapem 5 cm
i spadkiem 5% górnej powierzchni (pion sanitarny i wentylacji grawitacyjnej) oraz
podstawą dachową (wentylacja). Czapa betonowa impregnowana powierzchniowo
odpowiednim preparatem do betonu. Po obwodzie czapek obróbka blacharska.
Przewody wentylacji wychodzące z budynku wewnątrz kominów izolowane
termicznie. Wierzch szachtów pokryty blachą tytanowo - cynkowej w kolorze
naturalnym, nie patynowanym o gr. 0,65mm. Na kominach wywiewki kończące piony
kanalizacyjne.
Przejście papy z poziomu w pion: poprzez kliny narożnikowe.
Klapy wyłazowe
Wyłaz dachowy o wymiarach 90x90 cm w świetle otworu.
Zabezpieczenia przed upadkiem z dachu
Instalacja systemu asekuracji, umożliwiający bezpieczną pracę ekip serwisowych.
Elementy stalowe
Wszystkie elementy stalowe stosowane na zewnątrz budynku zabezpieczone
antykorozyjnie za pomocą cynkowania ogniowego i malowania proszkowo.
Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7040,
kładzionej na rąbek.
Opaska żwirowa
Opaska żwirową szerokości 40 cm - żwir płukany frakcji 16/32 mm ograniczoną
opornikiem betonowym.
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Daszek systemowy
Nad wejściem do budynku socjalnego: typowy - stal nierdzewna i szkło klejone.

3.2.

3.3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.

8.
8.1.

8.2.
9.
9.1.

12) Zasadnicze elementy wyposażenia instalacyjnego
Budynek socjalno-biurowy
Instalacje sanitarne: wodociągowo – kanalizacyjna (ciepła i zimna woda), grzewcza,
wentylacyjna, klimatyzacyjna oraz elektryczne (przeciwpożarowy wyłącznik prądu),
telekomunikacyjne, sygnalizacji pożaru i odgromowe.
Garaż:
Instalacje sanitarne: wodociągowo – kanalizacyjna (umywalki z podgrzewaną
elektrycznie wodą w każdym garażu, podejście do zaworu ze złączką do węża),
grzewcza, wentylacyjna oraz elektryczne, czujniki ndetekcji gazów spalinowych,
sygnalizacji pożaru i odgromowe.
Podłączenie budynku do istniejącej na działce sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
i energetycznej,
oraz do miejskiej sieci centralnego ogrzewania.
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera:
1) projekt budowlany
2) projekty wykonawcze (w tym projekty przyłączy),
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
stanowiące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania robót w sposób, który zapewni
ciągłość i niezawodność pracy istniejącego obiektu – Punktu Zlewnego.
Informacje dotyczące Podwykonawców
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania zamówienia
Podwykonawcom za zgodą i wiedzą Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac Podwykonawcom
zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.
Informacja o dopuszczeniu składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferta wariantowa
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym
niż 11 miesięcy od daty wprowadzenia na budowę.
Wizja lokalna
Wykonawca dokona wizji lokalnej terenu, na którym wykonywane będą roboty
budowlane oraz zapozna się z jego otoczeniem, a także oszacuje na własną
odpowiedzialność koszt i ryzyko wszelkich danych jakie mogą okazać się niezbędne
do przygotowania oferty i podpisania umowy.
Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
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9.2.

9.3.
9.4.

10.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

a) wykażą rozpoczętą i zakończoną z należytą starannością w okresie ostatnich
pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną
robotę budowlaną dotyczącą budowy obiektów odpowiadających
przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 złotych
netto.
Roboty powinny zostać ukończone w terminie umownym oraz muszą być
wykonane w sposób należyty i kompletny.
b) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
w tym Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania
robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia:
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
co najmniej 500 000,00 złotych,
b) posiadają polisę a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia
potwierdzający,
że
Wykonawca
jest
ubezpieczony
od
odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie
prowadzonej działalności obejmującej odpowiedzialność za szkody,
które mogą powstać w związku z wykonywaniem umowy z sumą
ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00 złotych.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie
dokumentów, o których mowa w pkt 10 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia
– nie spełnia”.
Niespełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.
Zgodnie z zapisem § 22 ust. 4 Regulaminu Przedsiębiorstwa WodociągowoKanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy,
usługi i roboty budowlane Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy
w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, których żądał
Zamawiający, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy ulega
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub
dokumenty powinny potwierdzać spełnienie 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 wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo termin składania ofert.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych
dokumentów składających się na ofertę:
wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia,
parafowany projekt umowy – załącznik nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia,
dowód wniesienia wadium,
zakres prac, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom – zał. nr 7 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
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W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu Zamawiający
żąda złożenia:
a)
aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, właściwe
dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę,
b)
aktualnego
zaświadczenia
właściwego
naczelnika
Urzędu
Skarbowego
potwierdzającego odpowiednio, 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
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie
zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę,
c)
aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie
zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę,
d)
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu
wykluczeniu - załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie
oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
10.6. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia Zamawiający żąda:
a)
wykazu rozpoczętej i zakończonej w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy obiektu
odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż
1 500 000,00 złotych netto.
Roboty powinny zostać ukończone w terminie umownym oraz muszą być wykonane
w sposób należyty i kompletny – załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane
należycie ( np.: referencje, opinie, protokoły odbioru).
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w
warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.
b)
wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i 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 nich czynności, w tym
Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
10.5
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wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień:
- kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień wymaganych
przepisami Prawa budowlanego dla osoby, która pełnić będzie funkcję Kierownika
budowy w danej specjalności,
- kserokopią zaświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby,
która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy potwierdzającego jego
przynależność do Izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej lub innego dokumentu, z którego wynika
przynależność do w/w Izby i posiadanie w/w ubezpieczenia - załącznik nr 5 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w
warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
c)
pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do
wykonania zamówienia – załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
10.7. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający żąda:
a)
informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej
500 000,00 złotych wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie, w/w
dokument Wykonawcy mogą złożyć łącznie.
b)
polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej
i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności, obejmującej odpowiedzialność za
szkody, które mogą powstać w związku z wykonywaniem umowy z sumą
ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00 złotych. Wykonawca zobowiązany jest do
utrzymania powyższej polisy przez cały okres wykonywania umowy.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie, w/w
dokument Wykonawcy mogą złożyć łącznie.
10.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.5 lit. a), b),
c), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokumenty, o których mowa w pkt 10.8 lit. „a” i „c”, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument,
o którym mowa w pkt 10.8 lit. „b”, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w powyższym punkcie zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
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10.9.
10.10.

11.

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.
11.5.
11.6.

11.7.

11.8.

11.9.
11.10
12.
12.1.
12.2.

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Wszelkie dodatkowe dokumenty i załączniki dołączone do oferty, a nie wymagane
przez Zamawiającego nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu i ocenie ofert.
Wykonawcom przysługuje prawo oznaczenia klauzulą „POUFNE” elementów
oferty, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie mogą być ujawnione
innym Wykonawcom w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010).
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
w zakresie merytorycznym:
Bogdan Turek tel. (022) 774-10-62 w. 52 (architektura/konstrukcje/drogi)
Piotr Skrobek tel. (022) 774-10-62 w.49 (instalacje sanitarne)
Mariusz Jagiełło tel. (022) 774-10-62 w. 61 (instalacje elektryczne).
w zakresie proceduralnym:
Władysława Olender tel. (022) 774-10-62 w. 29
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem, każda na żądanie drugiej Strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym Strony postępowania
otrzymały informację za pomocą telefaksu.
Zamawiający przyjmuje wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje w dni robocze w godz. od 800 - 1400
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie faksem, na piśmie pod
adres Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie do
Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
Zamawiający przekaże treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym
przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na pisemny wniosek, bez
ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej na której udostępniono
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na pisemny wniosek a także
zamieści na stronie internetowej, na której zamieścił Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia.
Adres strony internetowej: www.pwklegionowo.com
Fax: 22 774 24 46.
Wymagania dotyczące wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 złotych (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych,
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d) gwarancje ubezpieczeniowe.
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto: ING Bank Śląski S.A.
Oddział w Legionowie nr 21 1050 1012 1000 0005 0242 8410. W potwierdzeniu
wpłaty należy wpisać „wadium dotyczące postępowania Nr Sprawy TN/2/2021:
„Budowa budynku garażowego wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników
na terenie Punktu Zlewnego „Łajski” w Legionowie przy ul. Sikorskiego 8”.
12.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia
26.01.2021 r. do godz. 1000
12.5. Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie
się na rachunku bankowym Zamawiającego.
12.6. W przypadku wniesienia wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, należy załączyć do oferty oryginał
dokumentu potwierdzającego jego wniesienie.
12.7. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
w następujących okolicznościach:
a) gdy Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych
w ofercie,
b) gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12.8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą
wadium zostanie wykluczony z postępowania bez rozpatrywania a jego oferta zostanie
uznana za odrzuconą.
13.
Zwrot wadium
13.1. Wniesione wadium zostanie zwrócone jeżeli:
a) upłynie termin związania ofertą,
b) zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania
umowy,
c) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia
13.2. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
14.
Termin związania ofertą
14.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 24 lutego 2021 r.
14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
15.
Opis sposobu przygotowania ofert
15.1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na „FORMULARZU
OFERTY” stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
15.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, których mowa w pkt 10 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
15.3. Wszystkie załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia winny być sporządzone ściśle wg postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
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15.4. Jeżeli dla oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór – Załącznik do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumenty te sporządza się
według tych wzorów.
15.5. Wszystkie wzory – Załączniki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia należy wypełniać bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.
W przypadku gdy dane te nie dotyczą Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy”
15.6. PODPISY
Osoby /osoba reprezentująca/ reprezentujące osobę prawną lub fizyczną wskazane
w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające
pełnomocnictwo podpisują:
- wszystkie dokumenty składające się na ofertę,
- miejsca, w których zostały naniesione zmiany.
FORMA DOKUMENTÓW
- Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii.
- Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej
prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny
sposób.
PEŁNOMOCNICTWO
- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być
załączone stosowne pełnomocnictwo, określające zakres i ewentualnie czas na jaki
zostało ono udzielone.
- W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, dokument ten dla swej
ważności wymaga potwierdzenia „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez
osoby upoważnione do podpisania oferty.
- W przypadku odwołania Pełnomocnictwa, Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.
15.7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np.
konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać
następujące wymagania:
a) Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą
ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo pełnomocnika do ich reprezentowania
w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia
publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego
ze Wspólników.
b) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem (liderem),
c) Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na
„Wykonawcę” w miejscu np. „Pieczęć firmy, adres” należy wpisać dane
dotyczące konsorcjum, spółka cywilna, a nie pełnomocnika konsorcjum,
spółki cywilnej.
d) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
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15.9.
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15.11.
15.12.
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15.14
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15.16

15.17.
16.
16.1.
16.2.
17.
17.1.
17.2.
17.3.

e) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Wykonawcy tworzący konsorcjum,
spółkę cywilną zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na
wykonanie zamówienia, do przedłożenia łączącej ich umowy.
f) Umowa, o której mowa wyżej winna określać strony umowy, cel działania,
okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób
odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców).
g) Umowa konsorcyjna, o której mowa wyżej musi być zawarta na czas trwania
umowy, przedłużony o okres obowiązywania gwarancji i rękojmi.
Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta winna być napisana w języku polskim na piśmie, w formie zapewniającej
czytelność jej treści. Wszystkie tłumaczenia pism i dokumentów sporządzonych
w językach obcych winny być dokonywane przez tłumacza przysięgłego. Oferty
nieczytelne nie będą rozpatrywane.
Wszystkie zapisane strony dokumentów składających się na ofertę powinny być
podpisane i ponumerowane.
Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert.
Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. 05-120
Legionowo, ul. Kościuszki 16A oraz powinna być następująco oznakowana: „Oferta
na budowę budynku garażowego wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla
pracowników na terenie Punktu Zlewnego „Łajski” w Legionowie przy ul.
Sikorskiego 8”.
Nr Sprawy TN/2/2021”.
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 26.01.2021 r. godz. 1030
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
złożoną ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.
Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane
i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywana
zmieniona oferta musi być opatrzona dodatkowo napisem: „ZMIANA”.
Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten
sam sposób co oferta. Opakowanie, w którym przekazywane jest powiadomienie musi
być opatrzone dodatkowo napisem „WYCOFANIE”.
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie zażalenia.
Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa WodociągowoKanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo.
Termin składania ofert upływa dnia 26 stycznia 2021 r. o godz. 1000
Otwarcie i ocena ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 stycznia 2021 r. o godz. 1030
Otwarcie ofert jest jawne.
Informacje z otwarcia ofert Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy, który
nie był obecny na otwarciu ofert na jego pisemny wniosek.
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17.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także
ceny ofertowe. Podane zostaną także informacje dotyczące terminu realizacji,
zamówienia, jeżeli ich podanie było wymagane w ofercie.
17.5. Dalsze prace komisji odbędą się bez udziału Wykonawców.
17.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
17.7. Zamawiający poprawi w tekście ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty.
17.8. Zamawiający przyjmie że:
a) prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób obliczenia,
b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej
słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że
prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.
17.9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z Regulaminem,
b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
f) Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej, o której mowa w pkt 17.7.
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
18.
Opis sposobu obliczenia ceny
18.1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza oferty” – określenia w nim
ceny netto, podatku VAT i ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ceny
należy podać w złotych.
18.2. Wynagrodzenie winno być obliczone w oparciu o dokumentację projektową,
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz wiedzę własną, po zapoznaniu
się z warunkami realizacyjnymi w terenie.
Przedmiary robót załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy
traktować jako dokumenty informacyjne z których może skorzystać Wykonawca w
celu sporządzenia kosztorysów ofertowych, ale nie ma takiego obowiązku.
Opisów poszczególnych pozycji przedmiarów robót Wykonawca nie powinien
traktować jako ostatecznie definiujących wymagań dla danych robót. Wykonawca
winien przyjmować, że roboty te muszą być wykonane według:
- opisów i rysunków składających się na dokumentację projektową,
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- obowiązujących przepisów technicznych i wiedzy technicznej.
18.3. Ewentualne uwagi Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu zgodnie z pkt 11.6
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
18.4. W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania umowy
i przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji wynikające z projektu
budowlanego, projektów wykonawczych (w tym projektów przyłączy) oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Cena ryczałtowa zawierać będzie również:
- koszty robót przygotowawczych,
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18.5.
18.6.
18.7.

18.8.

18.9.
18.10.
18.11.

18.12.

19.
19.1.

19.2.
20.
20.1

koszty utrzymania placu budowy,
koszty zorganizowania placu budowy,
koszty utrzymania porządku na terenie placu budowy,
koszty geodezyjnej obsługi inwestycji wraz z dokumentacją powykonawczą,
opłaty za pobór energii elektrycznej,
wszelkie opłaty, narzuty, podatki,
wykonanie dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczenie budowy
i inne koszty niezbędne do wykonania umowy (zorganizowania robót w sposób,
który zapewni ciągłość i niezawodność pracy istniejącego obiektu – Punktu
Zlewnego).
Cena ofertowa jest ceną ryczałtową niezmienną w czasie wykonywania umowy.
Cena ofertowa brutto będzie podstawą przy rozpatrywaniu cenowego kryterium oferty.
Dane wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny podane przez Wykonawcę, dotyczące
zakresu robót określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ustalone
będą na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają podwyższeniu.
Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe roboty ujęte w projekcie budowlanowykonawczym a nie uwzględnione w przedmiarach robót i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót.
Zamawiający zastrzega, iż w związku z przyjęciem zasady wynagrodzenia
ryczałtowego nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego.
Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe robót muszą być liczone z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług
niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje
odrzucenie oferty.
Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług VAT musi być wyrażona
w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Stawka podatku VAT musi
być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:
Cena - 100%
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych ofert otrzyma 100 pkt.
Pozostałe proporcjonalnie mniej wg formuły:
C = Cn/Cb x 100 pkt x 100%
Cn – cena oferty minimalnej brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena oferty badanej brutto spośród ofert nieodrzuconych
100 pkt - wskaźnik stały
100% - procentowe znaczenie ceny.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych.
Powody wykluczenia Wykonawcy.
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania
wyrządzili szkodę, niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia
postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem
okoliczności,
za
które
Wykonawca
nie
ponosi
odpowiedzialności,

20

b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których
upadłość ogłoszono,
c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, z wyjątkiem przypadków gdy
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego,
e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego,
h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002
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20.2.

20.3.

20.4.
20.5.
21.
21.1

21.2.
21.3.
22.
22.1.

roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary,
j) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w § 15 ust. 3 Regulaminu PWK w sprawie udzielania
zamówień na dostawy, usługi roboty budowlane,
k) Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych
warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem § 22 ust. 4
Regulaminu PW-K „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na
dostawy, usługi i roboty budowlane oraz nie wnieśli wadium do upływu
terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania
ofertą, lub ni zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
l) Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem
postępowania wykonał u niego zamówienie i w sposób zawiniony poważnie
naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, realizował je w sposób niewłaściwy lub
uciążliwy, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych
środków dowodowych.
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, których
biura projektowe uczestniczyły w pracach związanych z przygotowaniem
prowadzonego postępowania.
Wszczęcie postępowania o popełnieniu przestępstw, o których mowa w pkt 20.1 litera
„d”, „e”, „f”, „g”, „h”, „i” może stanowić podstawę wykluczenia z postępowania
o udzielenia zamówienia.
Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania nie jest rozpatrywana
O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego
Wykonawcę.
Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć,
d) w innych uzasadnionych przypadkach.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez padania
przyczyn.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w Regulaminie i spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wyłącznie na
podstawie kryterium oceny ofert przyjętym w niniejszym postępowaniu.
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22.2

22.3.

23.
23.1.
23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi na piśmie niezwłocznie
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając
nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.
Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
Zamawiający niezwłocznie ogłosi wyniki przetargu na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w pkt 1 Formularza oferty.
Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca
wpłaci przelewem na rachunek bankowy nr 21 1050 1012 1000 0005 0242 8410
w ING Bank Śląski O/ Legionowo.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
gwarancji lub poręczeń powinny one być wystawione na okres obejmujący wykonanie
zamówienia oraz okres gwarancji jakości i rękojmi.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form, o którym mowa w pkt 23.4.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał dokumentu
potwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia.

23.6. Poręczenie, gwarancja stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy winny

23.7.

24.
24.1.
24.2.

24.3.

24.4.
25.
25.1.

zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do
zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, zgodnie
z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek
zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

a)
50% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznana przez Zamawiającego za należyte wykonanie,
b)
pozostałą część tj.50% - w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji
jakości i rękojmi za wady o ile nie zostaną wykorzystane przez Zamawiającego
zgodnie z SIWZ i umową.
Umowa
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa w pkt 24.1. jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z zaakceptowanym projektem
umowy, załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcom przysługuje możliwość wniesienia do Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. zażalenia na
czynność Zamawiającego w zakresie dotyczącym wyboru oferty.
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25.2. Wykonawca ma prawo złożyć zażalenie w terminie 3 dni roboczych od daty
doręczenia ogłoszenia o wyborze oferty.
25.3. W zażaleniu Wykonawca podnosi okoliczności faktyczne i prawne, które mogły mieć
istotne znaczenie dla wyboru oferty.
25.4. Zamawiający rozpatrzy zażalenie w terminie 7 dni roboczych od dnia jego doręczenia.
25.5. Zamawiający zażalenie oddali, jeżeli nie znajdzie podstaw do jego uwzględnienia lub
odrzuci, jeśli zostanie wniesione po terminie.
25.6. W przypadku jeśli Zamawiający uwzględni zażalenie, będzie to jednoznaczne
z unieważnieniem przetargu albo powtórzeniem czynności oceny ofert.
26.
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji ma zastosowanie Regulamin
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie
udzielania zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane i przepisy Kodeksu
cywilnego.
W załączeniu
1. formularz oferty – załącznik nr 1
2. projekt umowy – załącznik nr 2
3. oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 3
4. wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 4
5. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 5
6. zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania
zamówienia - załącznik nr 6
7. zakres prac, jakie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom –
załącznik nr 7
8. projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
przedmiar robót.
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Nr Sprawy TN/2/2021

Załącznik nr 1 do
Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

..........................................................
pieczęć firmy, adres, tel/fax

...................... dnia ....................

FORMULARZ OFERTY
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne
„Legionowo” Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 16A
05-120 Legionowo
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku garażowego
wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników na terenie Punktu Zlewnego
„Łajski” w Legionowie przy ul. Sikorskiego 8 (działka nr ew. 4 obręb 70):
1. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem zgodnie z pkt 3 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za:
Cena netto ………………. złotych (słownie: ……………………………………….....
………………………………………………………………………………… złotych)
Cena brutto ...................... złotych (słownie: ..................................................................
............................................................................................................................ złotych),
w tym VAT ......................... złotych (słownie: ................................................................
............................................................................................................................ złotych)
według stawki .........%.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty
zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia t.j. do dnia 24 lutego 2021 r.
5. Zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną.
6. Dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót oraz uzyskaliśmy
niezbędne informacje w terenie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Wadium w wysokości 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
zostało wniesione w dniu ……………… w:
pieniądzu,*)
poręczeniach bankowych,*)
gwarancjach bankowych,*)
gwarancjach ubezpieczeniowych*).
8. Termin realizacji zamówienia:
Deklaruję realizację przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 11 miesięcy
od daty wprowadzenia na budowę.
9. Deklaruję wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10%
zaoferowanej w pkt 1 ceny brutto, w dniu podpisania umowy w:
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pieniądzu,*)
poręczeniach bankowych,*)
gwarancjach bankowych,*)
gwarancjach ubezpieczeniowych*).
co stanowi ……………………. złotych (słownie: ………………………………….
……………………………………………………………………………......... złotych.
10. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
……………………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym
uczestnikom postępowania.
Na ............. kolejno ponumerowanych zapisanych stronach składamy całość oferty.
* niepotrzebne skreślić
....................................................
podpis i pieczątka osoby uprawnionej
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Załącznik nr 2
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

Nr sprawy TN/2/2021

PROJEKT UMOWY
Umowa nr PW-K/SP/................../2021

W dniu ....................2021 r. w Legionowie pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągowo - Kanalizacyjnym "Legionowo" Sp. z o.o. z siedzibą
w Legionowie przy ul. T. Kościuszki 16A, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000086648 o kapitale zakładowym
w wysokości 100 260 000,00 zł opłaconym w całości, posiadającym NIP: 536-00-12-717
i Regon 010635430, zwanym dalej Zamawiającym
w imieniu, którego działa:
……………………………..
a
.......................................................................................................................................................
w imieniu, którego działa:
................................................
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego
„Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty
budowlane, będącego Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Przedsiębiorstwa
Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 4 stycznia 2021 r. o wartości
poniżej 5 350 000 EURO została zawarta umowa o treści następującej:
Przedmiot umowy i zakres rzeczowy
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowę budynku
garażowego wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników na terenie Punktu
Zlewnego „Łajski w Legionowie przy ul. Sikorskiego 8 (działka nr ew. 4 obręb 70),
zgodnie z:
a) projektem budowlano-wykonawczym,
b) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
c) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
d) ofertą złożoną przez Wykonawcę,
stanowiących integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i urządzenia konieczne do wykonania niniejszej
umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,
dostarczyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy robót, który wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiającego.
4. Realizacja robót powinna rozpocząć się, być kontynuowana i zakończona zgodnie
z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym robót
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu robót w uzgodnieniu
z Wykonawcą.
6. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie robót Podwykonawcom po spełnieniu
warunków, o których mowa w ust. 7,8 i 9.
7. Wykonanie umowy przez Podwykonawców wymaga zawarcia z nimi przez Wykonawcę
umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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8. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą potrzebna jest zgoda
Zamawiającego przy kontrasygnacie jego Dyrektora Finansowego. Jeżeli Zamawiający
w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub
jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych
w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że
wyraził zgodę na zawarcie umowy.
9. Umowa z Podwykonawcami musi zawierać m.in.
a) zakres robót powierzonych Podwykonawcy
b) kwotę wynagrodzenia za roboty,
c) termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy,
d) warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót
powierzonego Podwykonawcy nastąpi po ich odbiorze.
§2
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie nie
dłuższym niż 11 miesięcy od daty wprowadzenia na budowę.
2. Dodatkowo ustala się następujące terminy:
a) termin przekazania projektu budowlano-wykonawczego nastąpi w dniu
podpisania umowy,
b) termin wprowadzenia Wykonawcy na budowę i przekazania Dziennika
Budowy ustala się na 7 dni od dnia podpisania umowy.
3. Przedłużenie terminów określonych w ust. 1 i 2 umowy może nastąpić w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez Strony, których nie można
było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
b) zmian w dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiającego
lub Wykonawcy.
4. Termin realizacji zamówienia ulegnie przesunięciu także w przypadku wystąpienia
zamówień dodatkowych, o których mowa w § 7 ust. 5 niniejszej umowy, jeżeli
terminy ich wykonania uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu. Nowy
termin realizacji zostanie ustalony w protokole konieczności, o którym mowa w § 7
ust. 9 niniejszej umowy.
5. Przedłużenie terminu wykonania umowy o czas trwania przeszkody nastąpi w formie
pisemnego aneksu do niniejszej umowy, po podpisaniu protokołu konieczności przez
Zamawiającego.
6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, ulega przedłużeniu
termin obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa
w § 12 niniejszej umowy, a w przypadku konieczności, również termin
obowiązywania polisy ubezpieczeniowej. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania
umowy zostało przez Wykonawcę wniesione w innej formie niż gotówka, jest on
zobowiązany wystąpić do podmiotu ustanawiającego zabezpieczenie o przedłużenie
okresu jego obowiązywania na dalszy okres wynikający z aneksu przedłużającego
termin wykonywania umowy. Powyższy obowiązek dotyczy także polisy
ubezpieczeniowej. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w
terminie 7 dni przed upływem terminu wygaśnięcia dotychczasowego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy lub polisy ubezpieczeniowej kopię dokumentu,
potwierdzającego ich przedłużenie oraz oryginał do wglądu wraz z potwierdzeniem
opłacenia składki. Zapis § 5 ust. 4 umowy stosuje się odpowiednio.
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§3
Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku
prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. DZ.U. z 2020 r. poz. 1439).
§4
Nadzór
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
………………………………………….
2. Wykonawca zapewni stały nadzór Kierownika budowy przy realizacji w/w
zamówienia w osobie: ………………………………………
§5
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres wykonywania umowy polisę
potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej
i deliktowej, obejmującej odpowiedzialność za szkody, które mogą powstać
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy z sumą ubezpieczenia nie niższą niż
500 000,00 tysięcy złotych i zobowiązuje się je utrzymać przez cały okres
wykonywania umowy.
2. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia przedłoży
Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej, wymienionej w § 5 ust. 1 oraz jej
oryginał do wglądu wraz z dowodem opłacenia składek.
4. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku ubezpieczenia Zamawiający może dokonać
ubezpieczenia i opłacić wymagane składki, a następnie potrącić poniesione koszty
z wynagrodzenia przypadającego Wykonawcy.
§6
Materiały i certyfikaty
1. Materiały stosowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy powinny być
fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), oraz jakościowym
i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu na każde żądanie oraz
przekazać najpóźniej w dniu odbioru robót w stosunku do wszystkich materiałów
użytych podczas realizacji umowy: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty
higieniczne, deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną dotyczące wszystkich materiałów użytych podczas
realizacji umowy.
§7
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe wynikające z pkt 1 formularza oferty w kwocie ………… złotych netto
(słownie: ………………………………………………………………....……złotych.)
+ należny podatek VAT w kwocie ………………….. złotych (słownie: ……………
………………………………………………………………………………...złotych),
co stanowi kwotę ……………….. złotych brutto (słownie: …………………………..
………………………………………………………………………………… złotych).
2. Wynagrodzenie netto jest stałe przez cały okres wykonywania umowy.
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3. Wynagrodzenie brutto może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od
towarów i usług (VAT).
4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy konieczne do wykonania umowy,
w tym w szczególności ujęte w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych (w
tym projektach przyłączy), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
oraz: koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania placu budowy, koszty
zorganizowania placu budowy, koszty utrzymania porządku na terenie placu budowy,
koszty geodezyjnej obsługi inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
wszelkie opłaty, narzuty, podatki, ubezpieczenie budowy, opłaty za pobór energii
elektrycznej, wykonanie dokumentacji powykonawczej i inne konieczne koszty do
wykonania umowy (zorganizowania robót w sposób, który zapewni ciągłość
i niezawodność pracy istniejącego obiektu – Punktu Zlewnego.).
5. Zamówienia dodatkowe nie ujęte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót będą zlecane przez Zamawiającego jeżeli ich
wykonanie będzie konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy
i których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do
przewidzenia w momencie rozpoczęcia realizacji robót.
6. Zamówienia dodatkowe będą przez Zamawiającego udzielone w trybie z wolnej ręki
przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów jak w
odniesieniu do przyjętych w niniejszej umowie.
7. Zamówienia dodatkowe będą rozliczane na podstawie kosztorysów ofertowych
przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
8. Podstawą do sporządzenia kosztorysów na zamówienia dodatkowe jest zastosowanie
wskaźników cenotwórczych ustalonych w ofercie Wykonawcy dla zadania
podstawowego.
9. Zamówienia dodatkowe realizowane będą na podstawie nowej umowy po
zatwierdzeniu protokołu konieczności przez Zamawiającego.
§8
Fakturowanie i rozliczenie
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami
częściowymi oraz fakturą końcową.
2. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą protokoły ustaleń faktycznego
stanu zaawansowania i wartości robót przygotowane przez Kierownika Budowy na
podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisane przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy.
3. Łączna suma faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Strony ustalają, że faktury częściowe będą wystawiane raz w miesiącu na koniec
miesiąca.
5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego
robót, podpisany bez uwag przez Zamawiającego, po zakończeniu robót będących
przedmiotem umowy.
6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, zapłata za
fakturę dokonana zostanie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia
Podwykonawcy o uregulowaniu na jego rzecz wynagrodzenia wynikającego z umowy
zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą dotyczącego danego zakresu robót.
7. Wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy na podstawie wystawionych przez
niego faktur VAT w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi Zamawiającemu.
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8. Jeżeli podany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy nie będzie wykazany
w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 3 Ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.), Zamawiający
wstrzyma dokonanie zapłaty do czasu aż rachunek ten będzie umieszczony w w/w
wykazie i z tego tytułu Wykonawca nie będzie naliczał odsetek ani nie powstaną po
jego stronie żadne inne roszczenia.
9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. W przypadku nie dotrzymania 30-dniowego terminu zapłaty faktury, Wykonawcy
będą przysługiwały odsetki w wysokości ustawowej z wyjątkiem sytuacji określonej
w ust. 8.
11. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem z konta
bankowego Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek
bankowy.
12. Faktury zostaną wystawiane na: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne
„Legionowo” Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo; NIP: 536-00-12717.
§9
Odbiory
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całego
przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów częściowych i odbioru
końcowego poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy, który musi być
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
3. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót w ciągu 7 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości odbioru przedmiotu
umowy, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, a częściowych w terminie 3 dni od
powyższego zawiadomienia potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed terminem odbioru
końcowego przedmiotu umowy komplet dokumentów wymaganych przepisami
ustawy Prawo budowlane oraz wszelkie atesty, certyfikaty i aprobaty dotyczące
użytych materiałów, o których mowa w § 6 niniejszej umowy.
5. Jeżeli w toku czynności odbiorów końcowych zostaną stwierdzone wady to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia;
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z jego przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej
i technicznej,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiający może żądać ponownego wykonania wadliwej
części umowy przez Wykonawcę lub wykonać ją na koszt Wykonawcy
wykorzystując na ten cel zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
6. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich
wad stwierdzonych w toku czynności odbioru.
7. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia
wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
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8. Po protokólarnym stwierdzeniu usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
i przyjęciu ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych rozpoczynają swój
bieg terminy gwarancji i rękojmi.
9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym
terminie Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, wykorzystując w tym celu
zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustanowione przez Wykonawcę.
10. W przypadku robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu Kierownik budowy
jest zobowiązany wpisać termin ich wykonania do Dziennika Budowy z
wyprzedzeniem umożliwiającym Zamawiającemu sprawdzenie prawidłowości
wykonania robót przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia
tych robót w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Wykonawcę.
Wykonanie tych robót stwierdza się wpisem do Dziennika Budowy.
11. Działający w imieniu Zamawiającego Inspektor Nadzoru ma prawo odmówić odbioru
części robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub umową. Powstałe
z tego powodu koszty ponosi w pełni Wykonawca.
§ 10
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-letniej gwarancji na wykonany przedmiot
umowy.
2. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia końcowego odbioru
przedmiotu umowy.
3. Niezależnie od uprawnień przypadających Zamawiającemu z tytułu gwarancji jest on
uprawniony żądać usunięcia wady przedmiotu umowy na podstawie przepisów
o rękojmi.
4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na jego
koszt usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę lub
wynikających z zastosowanych przez niego materiałów w terminie nie dłuższym 7
dni.
5. Przed upływem okresu gwarancji Zamawiający wyznaczy Wykonawcy ostateczny,
pogwarancyjny odbiór robót oraz wyznaczy ostateczny termin usunięcia
stwierdzonych podczas tego przeglądu usterek. Z przeglądu zostanie sporządzony
protokół. Usunięcie przez Wykonawcę wszelkich wad i usterek stwierdzonych
w protokole stanowić będzie podstawę do zwolnienia Wykonawcy przez
Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 11
Kary umowne
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na
zasadach wymienionych poniżej:
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust.
1 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust.
1 za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w wykonywaniu któregokolwiek z etapów pośrednich,
wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w wysokości
0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy
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dzień zwłoki w odniesieniu do każdego z etapów robót określonych w
harmonogramie,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym
ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 7 ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych mu od Wykonawcy kar
umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.
4. Niezależnie od ustanowienia kar umownych Zamawiający jest uprawniony do
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej
wysokości poniesionej szkody.
§ 12
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniesie w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust 1
niniejszej umowy w formie ....................................………, co stanowi kwotę
………………. zł (słownie:…………………………………………………. . złotych).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy
w następujących terminach:
a) 50% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia należytego
wykonania umowy, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót,
b) 50% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu
gwarancji i rękojmi za wady o ile nie zostanie ono przeznaczone przez
Zamawiającego na pokrycie roszczeń wynikających z niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
§13
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do końca wykonywania umowy
przez Wykonawcę, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:
a) została ogłoszona upadłość, złożony wniosek o układ lub zostało otwarte
zostanie postępowanie likwidacyjne Wykonawcy,
b) zostanie wydany wyrok sądowy lub inne orzeczenie sądowe lub
administracyjne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie umowy.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 1 może
nastąpić również, jeżeli:
a) Wykonawca nie przystąpił do wykonywania którejkolwiek części robót w
terminie określonym w umowie lub w harmonogramie robót lub wstrzymał
roboty i nie podjął ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania od Zamawiającego
wezwania do ich realizacji,
b) Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową lub projektem
wykonawczym lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót lub
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia lub ofertą złożoną przez
Wykonawcę.
c) w toku odbioru doszło do stwierdzenia wad istotnych nie nadających się do
usunięcia. Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca wykorzystanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
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3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie określonym w ust. 1 ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę
wynikłego z winy Wykonawcy, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 lit. b)
niniejszej umowy.
4. W przypadkach wymienionych w ust. 1 i ust. 2, Zamawiający może po zawiadomieniu
Wykonawcy na 7 dni naprzód wkroczyć na plac budowy nie zwalniając Wykonawcy
od odpowiedzialności wynikającej z umowy i powierzyć je innemu Wykonawcy.
5. W sytuacji wymienionej w ust. 4, zaangażowany przez Zamawiającego nowy
Wykonawca może wykorzystać do dalszej realizacji robót zaplecze budowy,
wykonywane roboty tymczasowe lub materiały wbudowane i nie rozliczone,
w porozumieniu z Wykonawcą.
6. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy Zamawiający ustali
wartość zrealizowanych przez Wykonawcę robót a także wartość nie zużytych
i pozostawionych na budowie materiałów, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.
W tym celu Zamawiający będzie współpracować z Wykonawcą.
7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcy
przypadać będzie wynagrodzenie tylko za roboty wykonane oraz wykorzystane do
wykonania przedmiotu umowy materiały.
8. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający w sposób rażący narusza
postanowienia umowy, po wcześniejszym wezwaniu Zamawiającego do zaprzestania
naruszeń.
9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone drugiej Stronie na piśmie
i zawierać uzasadnienie.
10. W ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca
powinien usunąć z placu budowy wszystkie urządzenia zaplecza, które były przez
niego dostarczone o ile nie zostaną one wykorzystane przez Zamawiającego.
§ 14
Zmiana postanowień umowy
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
w formie aneksu pod rygorem nieważności.
§ 15
Odpowiednie stosowanie przepisów
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 16
Rozstrzygnięcie sporów
Wszystkie spory między Stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
§ 17
Ilość egzemplarzy umowy
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 3 do
Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

Nr Sprawy TN/2/2021

................................
pieczęć firmy, adres, tel/fax

data ...........................

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu.
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie na budowę budynku garażowego wraz
z pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników na terenie Punktu Zlewnego „Łajski” w Legionowie
przy ul. Sikorskiego 8 (dz. nr ew. 4 obr. 70) oświadczamy, że:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem technicznym,
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie §15 ust. 4 i 5 Regulaminu
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie
udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, który brzmi:
„4.
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania
wyrządzili szkodę, niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,
chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za

które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono,
c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
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g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na
podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
j) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o którym
mowa w ust. 3,
k) Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub
złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem § 22 ust. 4 oraz nie wnieśli
wadium do upływu składania ofert, w tym również na przedłużenie terminu związania
ofertą,
5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, których
biura projektowe uczestniczyły w pracach związanych z przygotowaniem prowadzonego
postępowania”.
Na każde żądanie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie
odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.
Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych
powyżej.

..................................................
podpis i pieczątka osoby uprawnionej
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Załącznik nr 4
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

Nr Sprawy TN/2/2021

Data ....................................
....................................
pieczęć firmy, adres, tel/fax
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania.
Wymagane jest wykazanie co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy obiektów
odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 złotych
netto.

Roboty powinny zostać ukończone w terminie umownym oraz muszą być wykonane w
sposób należyty i kompletny.

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane
należycie(np.: referencje, opinie, protokoły odbioru).
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w warunek musi
spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

l.p

Nazwa i adres Inwestora

Opis wykonanych robót

Wartość netto
wykonanych
robót

Termin realizacji

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

podpis i pieczątka osoby uprawnionej
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Nr Sprawy TN/2/2021

Załącznik nr 5
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

................................
pieczęć firmy, adres, tel/fax
Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez
nich czynności w tym Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania
robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Nazwisko i imię
osób, które będą
wykonywać
zamówienie

Pełniona funkcja i
zakres wykonywanych
czynności

Rodzaj uprawnień
Nr uprawnień

Doświadczenie
zawodowe

Do wykazu należy dołączyć

-

-

kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień wymaganych
przepisami Prawa budowlanego dla osoby, która pełnić będzie funkcję Kierownika
budowy w danej specjalności
kserokopię zaświadczenia z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
dla osób, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy, potwierdzającego jego
przynależność do Izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej lub innego dokumentu, z którego wynika
przynależność do w/w Izby i posiadanie w/w ubezpieczenia.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w warunek
Wykonawcy mogą spełniać łącznie

...................................................
podpis i pieczątka osoby uprawnionej

38

Nr Sprawy TN/2/2021

Załącznik nr 6 do
Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

………………………….

………………………
miejscowość, data

Pieczęć firmy zobowiązującej się
do udostępnienia osób zdolnych
do wykonania zamówienia,
dres, tel/fax

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO UDOSTĘPNIENIA OSÓB
ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zobowiązujemy się do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia
wymienionych w pkt.:

…………………………………………. w załączniku nr 5

Firmie:………………………………………………………………………………………….
/nazwa (firma) Wykonawcy składającego ofertę/
………………………………………………………………………………………………….
/adres Wykonawcy składającego ofertę/

………………………………………….
/podpis podmiotu udostępniającego
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Załącznik nr 7 do
Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

Nr Sprawy TN/2/2021

……………………….

……………………….

Pieczęć firmy, adres, tel/.fax

miejscowość, data

PODWYKONAWCY
Wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy.
l.p.

Rodzaj i zakres powierzonych prac

……………………………
Podpis i pieczątka osoby uprawnionej
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