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I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock 

strona internetowa: http://www.ozec.eu/ 

Godziny otwarcia: poniedziałek- piątek 7:00- 15:00 
Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia: http://www.ozec.eu/  

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 
39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą 
PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

4. W przedmiotowym postępowaniu ma zastosowanie procedura, o której mowa w art. 24 aa ust. 
1 ustawy PZP. 

 

III.   Zakres i opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  robót budowlanych w  zakresie wymiany  istniejącego 

oświetlenia wewnętrznego  w następujących placówkach oświatowych w Otwocku:  

1) Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Ambasadorskiej 1 w Otwocku, 

Oprawy LED do wymiany 
SP nr 6 

szt. 

Lampa sufitowa 18W 4000K IP20 7 

Lampa sufitowa 24W 4000K IP20 40 

High-Bay COMPACT D I 100W IP65 10 

Oprawa Hermetyczna 40W 34 

Oprawa Hermetyczna 36W 7 

SLIM PANEL LED 40W 30x120 NATYNK 12 

SLIM PANEL LED 40W 60x60 NATYNK 128 

SLIM PANEL LED 40W 60x60 NATYNK 139 

Oprawa LED ośw. Awaryjnego i ewakuacyjnego 28 

PODSUMOWANIE 405 

 

 Wykonanie i dostosowanie instalacji elektrycznej zasilania opraw oświetlenia awaryjnego i 

ewakuacyjnego. 

 Wykonanie powykonawczo niezbędnych pomiarów ochrony przeciwporażeniowej – 

oporności izolacji obwodów oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego. 

 Wykonanie powykonawczych pomiarów natężenia oświetlenia. 

http://www.ozec.eu/
http://www.ozec.eu/
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  Zamontowanie licznika energii elektrycznej, z możliwością przesyłu danych do systemu 

zdalnego monitorowania zużycia energii. . 

 Przygotowanie dokumentacji powykonawczych (zestawień montażowych opraw LED, 

schematów instalacji oświetleniowych oraz wymienionych opraw LED, wyników pomiarów, 

itp.). 

2) Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Andriollego 76 w Otwocku, 

Oprawy LED do wymiany 
SP nr 12 

szt 

Lampa sufitowa 18W 4000K IP20 47 

Lampa sufitowa 24W 4000K IP20 98 

Żarówka LED A60 E27 10W 56 

High-Bay COMPACT D I 150W IP65 16 

Oprawa Hermetyczna 40W 32 

Oprawa Hermetyczna 60W 15 

Oprawa Hermetyczna 18W 2 

Oprawa Hermetyczna 36W 65 

SLIM PANEL LED 40W 30x120 NATYNK 293 

SLIM PANEL LED 40W 60x60 NATYNK 301 

Oprawa LED ośw. Awaryjnego i ewakuacyjnego 27 

PODSUMOWANIE 972 

 

 Wykonanie i dostosowanie instalacji elektrycznej zasilania opraw oświetlenia awaryjnego i 

ewakuacyjnego. 

 Wykonanie powykonawczo niezbędnych pomiarów ochrony przeciwporażeniowej – 

oporności izolacji obwodów oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego. 

 Wykonanie powykonawczych pomiarów natężenia oświetlenia.  

 Zamontowanie licznika energii elektrycznej, z możliwością przesyłu danych do systemu 

zdalnego monitorowania zużycia energii.  

 Przygotowanie dokumentacji powykonawczych (zestawień montażowych opraw LED, 

schematów instalacji oświetleniowych oraz wymienionych opraw LED, wyników pomiarów, 

itp.). 

2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia określają projekty techniczne będące załącznikami 
do niniejszej SIWZ. 
 

3. Wszystkie oprawy LED dostarcza Zamawiający. 
 

4. W przypadku, jeżeli SIWZ – dokumentacja, projekty wskazywałyby w odniesieniu do 
niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - 
Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub 
urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów 
określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 
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materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania 
stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 
producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem 
„minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania 
dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, 
stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma 
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do 
określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie 
charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta 
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza 
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co 
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt 
o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający będzie wymagał 
złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o 
opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę 
do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu materiałów lub urządzeń 
równoważnych. 
 

5. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do : 
1) Wykonawca zobowiązuje się do odbioru towaru (opraw LED) od Zamawiającego na swój 

koszt. 
2) Strony ustalają, że miejscem odbioru i przekazania opraw LED Wykonawcy będzie 

magazyn Zamawiającego mieszczący się w  Otwocku przy ul. Andriollego 64 (siedziba 
Zamawiającego). 

3) W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do odbioru od Zamawiającego towaru 
(opraw LED) z magazynu o którym mowa w ust. 2, w dniach od poniedziałku do piątku w 
godzinach 9.00 – 12.00, w uzgodnionym terminie. 

4) Reklamacje Wykonawcy dotyczące braków ilościowych lub jakościowych towarów 
(przekazanych opraw LED), Zamawiający zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie do 3 dni 
od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę. Niedotrzymanie tego terminu jest 
jednoznaczne z uznaniem reklamacji. 

5) Zamawiający zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru lub uzupełnienia braków 

ilościowych w terminie do 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji. Koszty związane z 

wymianą wadliwego towaru ponosi Zamawiający. 

6) Zabezpieczenia terenu robót. 

7) Zapewnienia stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót. 

8) Zapewnienia bieżącej obsługi wykonanych prac. 

9) Organizacji zaplecza budowy. 

10) Ubezpieczenia budowy. 

11) Wykonania niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych 

umożliwiających przekazanie wykonanych robót do eksploatacji - między innymi 

odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z 

zaznaczeniem wprowadzonych zmian. 

12) Wykonania wszystkich innych prac w tym ujętych w projekcie umowy oraz 

towarzyszących i niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym 

zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie 

wykonywanych prac po ich zakończeniu. 
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13) Prowadzenia prac w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły w sposób umożliwiający prawidłowe 

funkcjonowanie szkoły. 

6. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z 

Wykonawcą na podstawie umowy. 

7. W trakcie przygotowywania oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenie 

prowadzenia przyszłych prac, wszelkie niezgodności projektu ze stanem istniejącym są 

ryzykiem Wykonawcy i nie są podstawą do roszczeń o dodatkowe koszty. 

8. Dokumenty wymienione w ust. 2,  specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta 

przetargowa Wykonawcy stanowią integralną część umowy i przechowywane są w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

 Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45310000-3 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6. 

 

III a.  Wymagania dotyczące zatrudnienia. 

 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

 roboty elektryczne, montażowe, roboty z zakresu sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 
1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
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których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników - wyliczenie ma charakter 
przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem 
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres 
anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy). Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 
wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

 

1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia 

zawarcia umowy do dnia  30.11.2020 r. 

 

V.  Warunki udziału w postępowaniu. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów- Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej:  

 Warunek zostanie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje/będzie dysponował: 

 co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na stanowisku 

Kierownika robót posiadającego ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
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budowlanymi w specjalności elektrycznej wraz z zaświadczeniem o przynależności do 

właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz ważne uprawnienia eksploatacyjne E1 i 

dozorowe D1. 

 co najmniej 6 osobami posiadającymi ważne uprawnienia eksploatacyjne E1 w zakresie 

instalacji elektrycznych do 1kV. 

 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia. 

3. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych 
podmiotów 

a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nim stosunków prawnych. 

b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 

d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

e) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego: 
 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o 
których mowa w pkt. a) 
 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1. 
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Va.  Podstawy wykluczenia. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 
ust. 5 ustawy Pzp. 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców w przypadkach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki obligatoryjne). 

2.  Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

 

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w  
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału  o których mowa w pkt. V ust. 1: 

 

 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w 
zakresie wskazanym w Załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ. 

 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 

 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie 

do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 6 do SIWZ;  

 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym 
mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

4. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w 
rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia– Załącznik nr 4 do SIWZ. 

7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
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zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1126). 

 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku 
ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których 
dopuszczalna jest forma pisemna. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w SIWZ. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres: Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. , 05-400 
Otwock ul. Andriollego 64. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: sekretariat@ozec.eu 

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 
otrzymania. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na swojej stronie internetowej. 

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

12. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
Władysław Dariusz Łokietek, tel. 690 030 406, e-mail: wd.lokietek@ozec.eu 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny 
kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 
Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie 
reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i 
osobisty w swojej siedzibie. 

 

VIII.  Wymagania dotyczące wadium. 

 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:  5.000,00 zł 
(słownie:  pięć tysięcy złotych 00/100). 
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2. Wadium może być wniesione w: 

1)  pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2016 r. poz. 359). 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem  na konto w BS Karczew nr rachunku           

47  8023 0009 2001 0011 8910 0001, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr 

ZP.271.4.2020.OZEC- Wykonanie robót budowlanych w  zakresie wymiany  oświetlenia 

wewnętrznego  w następujących placówkach oświatowych w Otwocku: Szkoła Podstawowa nr 

6 przy ul. Ambasadorskiej 1, Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Andriollego 76”. 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 

rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3. niniejszej SIWZ, przed upływem 

terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin 

składania ofert). 

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w 

ofercie. 

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 

5 ustawy PZP. 

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona. 

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

 

IX.  Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

X.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) poprawnie wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 
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b) Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

c) Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia 
Wykonawcy z postępowania, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do 
SIWZ. 

d) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał), zgodnie z art. 
22a ust. 2 ustawy Pzp- jeżeli dotyczy. 

e) Pełnomocnictwo/ pełnomocnictwa dla osoby/ osób podpisujących ofertę (w formie oryginału 
lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem) – jeżeli oferta jest 
podpisywana przez pełnomocnika. 

f) W przypadku składnia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia-pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, które należy złożyć w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności co 
do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony.  

g) Dowód wniesienia wadium. 

 

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę. 

7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować 
w następujący sposób: 

 
Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock 
 

Oferta w postępowaniu na: 
Wykonanie  robót budowlanych w  zakresie wymiany  oświetlenia wewnętrznego  w następujących 

placówkach oświatowych w Otwocku: Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Ambasadorskiej 1,   

Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Andriollego 76 

 

Nie otwierać przed :/należy wstawić datę i godzinę otwarcia ofert/. 

Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
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12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe 
zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz 
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 
dołączone do oferty. 

17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób 
będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą 
otwierane. 

18. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia 
postępowania. 

19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i 
wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy 
ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu 
umowy, po terminie otwarcia ofert. 
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XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- przy ul. Andriollego 64 w Otwocku, kod 05-400,  
do dnia 14.09.2020 r. , do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym 
w rozdziale X SIWZ.  

1a.   Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 
22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U z 2016 r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 
1529), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona 
wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego  w dniu 14.09.2020 r., o godzinie 1030. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
PZP. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.ozec.eu  informacje 
dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 

 

XII.  Opis sposobu obliczania ceny. 

 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ ceny ofertowej brutto za 
realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że 
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

 

 

 



14 
 

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

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 
w  kryteriach (dla każdego zadania (części) odrębnie): 

h) „Łączna cena ofertowa brutto” – C 

i) „Okres gwarancji” – G 

j) „Termin wykonania” – T 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

Kryterium 
Waga 

[%] 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 
ofertowa 

brutto 
65% 65 

                                             Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 100 x 65% 

                                            Cena badanej oferty 

Okres 
gwarancji 

 

15% 15 

  

 

        Oceniany okres gwarancji oferty badanej wyrażony w miesiącach 

G = --------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 15%              

          Najdłuższy okres gwarancji oferty wyrażony w miesiącach  

                   (spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu) 

 
Należy wskazać:  
minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy. 

 
 

Termin 
wykonania 

20% 20 

            Termin najszybszego wykonania robót wyrażony w dniach 

T = -------------------------------------------------------------------------------- x 100  x 20% 

            Termin wykonania robót z badanej oferty wyrażony w dniach 

RAZEM 100% 100  

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + G + T 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 

G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”, 

T – punkty uzyskane w kryterium „Termin wykonania”, 

  

4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie 
łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru 
opisanego w tabeli powyżej. 

5. Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie wskazanego 
przez Wykonawcę w ofercie oferowanego terminu okresu gwarancji (wyrażonego w miesiącach) 
i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. 
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6. Minimalnym możliwym terminem gwarancji jest 36 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie 
zadeklaruje żadnego okresu gwarancji w Formularzu ofertowym lub jeśli zadeklaruje okres 
gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny ofert okres gwarancji 36 
miesięcy. 

7. Najdłuższy możliwy termin okresu gwarancji uwzględniony do oceny ofert to 60 miesięcy. W 
przypadku jeśli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający 
przyjmie do oceny ofert okres gwarancji 60 miesięcy.      

8. Ocena punktowa w kryterium „Termin wykonania” dokonana zostanie na podstawie 
wskazanego przez Wykonawcę w ofercie oferowanego terminu wykonania robót (wyrażonego w 
dniach) i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

9. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

11. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

12. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

XIV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości – nie dotyczy. 
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XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach. 

 

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 
VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 

 

XVIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Otwocki Zakład Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o., którą reprezentuje: Prezes, z siedzibą przy ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock, 
tel. (22) 779 25 57 

 inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest: Pani  Elżbieta Sinnicka tel. (22) 
779 25 57 adres e-mail, sekretariat@ozec.eu 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa 
Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

IX. Załączniki. 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy. 
2. Załącznik nr 2 do SIWZ- Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
3. Załącznik nr 3 do SIWZ- Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia. 
4. Załącznik nr 4 do SIWZ- Oświadczenie dot. grupy kapitałowej. 
5. Załącznik nr 5 do SIWZ- Wzór umowy. 
6. Załącznik nr 6 do SIWZ- Wykaz osób. 
7. Załącznik nr 7 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

 
Zamawiający: 

Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
 05-400 Otwock ul. Andriollego 64, tel. 022 779-25-57 

 
Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

 
l.p. 

 
Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

 
Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  

 

 

TELEFON :                                             

CEIDG / KRS /NIP 

EMAIL :                                             

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

 

Wykonanie robót budowlanych w  zakresie wymiany  oświetlenia wewnętrznego  w następujących 

placówkach oświatowych w Otwocku: Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Ambasadorskiej 1,   

Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Andriollego 76 

 

oświadczam/y, że: 
1) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, 
3) gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz 

jej modyfikacji, 
4) akceptujemy bez zastrzeżeń Projekt umowy,  
5) oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z danymi zawartymi w formularzu ofertowym z ceną 

za realizację przedmiotu zamówienia: 
 

 

Przedmiot Cena całkowita brutto (PLN) wynosi: Oferuję udzielenie 
gwarancji na wykonane 

roboty* na okres** : 
 

Oferuje Termin 
wykonania 

robót : 

ŁĄCZNIE 

Wykonanie 

robót w  

SP nr 6 i 12 

 
……………………………………. PLN 

 
 
Słownie : ……................................................... 
 

 
 

…………………………  miesięcy 

Łączna ilość dni w 

SP nr 6 i 12 

 

      ….………… dni 

 

*o której mowa w §13 projektu umowy 

** minimalnie 36 a maksymalnie 60 miesięcy 

 

6) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
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7) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu 
i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

8) nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu uzyskania niniejszego 
zamówienia, 

9) Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (należy również podać firmy 
podwykonawców) 

a) ..................................................................................... 

b) ………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………… 

10) oświadczam/y, że wadium w wysokości ………………………………  PLN zostało wniesione w dniu 
......................................, w formie: …..…….......................................................................................................... 

11) prosimy o zwrot wadium (wniesionego przelewem w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy 
PZP, na następujący rachunek: …...………………...................................................................................................; 

12) załącznikami do niniejszego Formularza oferty są: 

a) Oświadczenie dot.  spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

b) Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia. 

c) Dowód wniesienia wadium. 

d) ........................................................................................................................................ 

e) ........................................................................................................................................ 

13) oferta została złożona na............... ponumerowanych i podpisanych stronach. 

14) wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem - _______(wskazać TAK/NIE) (Te informacje są 
wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 
osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: 
przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR- zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)). 

15) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie). 

 

 

 
.................................., dnia ....................                                 ...................................................... 

(podpis upełnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

Zamawiający : 
Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  

 05-400 Otwock ul. Andriollego 64, tel. 022 779-25-57 
Wykonawca: 

………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Wykonanie robót budowlanych w  zakresie wymiany  oświetlenia wewnętrznego  w następujących 

placówkach oświatowych w Otwocku: Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Ambasadorskiej 1,   

Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Andriollego 76 

 
oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. V ust. 1 pkt. 2) 

 

………………..….……., …………………. r.  

(miejscowość)          data 

   …………………….………………………………………… 

(podpis upełnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w pkt. V ust. 1 pkt. 2) SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
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………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………

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

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

………………..….……., …………………. r.  

(miejscowość)          data 

   …………………….………………………………………… 

(podpis upełnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

………………..….……., …………………. r.  

(miejscowość)          data 

   …………………….………………………………………… 

(podpis upełnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Zamawiający : 
Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  

 05-400 Otwock ul. Andriollego 64, tel. 022 779-25-57 
 

 
Wykonawca: 

………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Wykonanie robót budowlanych w  zakresie wymiany  oświetlenia wewnętrznego  w następujących 

placówkach oświatowych w Otwocku: Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Ambasadorskiej 1,   

Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Andriollego 76 

 
oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

 

………………..….……., …………………. r.  

(miejscowość)          data 

   …………………….………………………………………… 

(podpis upełnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 

ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-

14, 16-20ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
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………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

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

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

 

………………..….……., …………………. r.  

(miejscowość)          data 

   …………………….………………………………………… 

(podpis upełnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

………………..….……., …………………. r.  

(miejscowość)          data 

   …………………….………………………………………… 

(podpis upełnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

………………..….……., …………………. r.  

(miejscowość)          data 

   …………………….………………………………………… 

(podpis upełnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

………………..….……., …………………. r.  

(miejscowość)          data 

   …………………….………………………………………… 

(podpis upełnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

Zamawiający : 
Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  

 05-400 Otwock ul. Andriollego 64, tel. 022 779-25-57 
Wykonawca: 
…………………………………………………………

………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
…………………………………………………………

……………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – art.24 ust.1 pkt.23 

Wykonanie robót budowlanych w  zakresie wymiany  oświetlenia wewnętrznego  w następujących 
placówkach oświatowych w Otwocku: Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Ambasadorskiej 1,   

Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Andriollego 76 
 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie   z wymogami art. 
24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) 
oświadczam, że: 
 
□    Nie należę* do żadnej grupy kapitałowej. 
 
□  Nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
 
□  Należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z n/w 
wykonawcami: 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

 

* Proszę zaznaczyć X w odpowiednim kwadracie 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

  

 

………………..….……., …………………. r.  

(miejscowość)          data               …………………….………………………………………… 

(podpis upełnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

Umowa nr ……../2020 
 
zawarta w dniu …………….2020 r. pomiędzy Otwockim Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w   
05-400 Otwock przy ul. Andriollego 64, reprezentowanym przez  …………………………………., zwanym w dalszej 
części umowy „Zamawiającym”, a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………., zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
w wyniku przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 1843 ze zm. ) została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany  oświetlenia 
wewnętrznego  w następujących placówkach oświatowych w Otwocku: Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. 
Ambasadorskiej 1,  Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Andriollego 76.  

2. Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa dla Szkoły Podstawowej nr 6 oraz dla 
Szkoły Podstawowej  nr 12. 

3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) zabezpieczenia terenu robót,  
2) zapewnienia stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót, 
3) zapewnienia bieżącej obsługi wykonanych prac, 
4) organizacji zaplecza budowy,  
5) posiadania aktualnego ubezpieczenia OC, 
6) wykonania niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających 

przekazanie wykonanych obiektów do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także 
sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian,  

7) wykonania wszystkich innych prac, w tym ujętych w projekcie umowy oraz towarzyszących i 
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym uporządkowania terenu w rejonie 
wykonywanych prac po ich zakończeniu,  

8) naprawienia w sposób estetyczny wszelkich ubytków i uszkodzeń tynków i posadzek powstałych w 
wyniku prowadzonych prac wraz z wykonaniem nowych powłok malarskich w ich rejonie z 
zastosowaniem farb i okładzin zbliżonych do istniejących, 

9) wykonawca zobowiązuje się do odbioru towaru (opraw LED) od Zamawiającego na swój koszt, 
10) strony ustalają, że miejscem odbioru i przekazania opraw LED Wykonawcy będzie magazyn 

Zamawiającego mieszczący się w  Otwocku przy ul. Andriollego 64 (siedziba Zamawiającego), 
11) w ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do odbioru od Zamawiającego towaru (opraw LED) z 

magazynu o którym mowa w ust. 2, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 12.00, w 
uzgodnionym terminie, 

12) reklamacje Wykonawcy dotyczące braków ilościowych lub jakościowych towarów (przekazanych opraw 
LED), Zamawiający zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie do 3 dni od daty ich zgłoszenia przez 
Wykonawcę. Niedotrzymanie tego terminu jest jednoznaczne z uznaniem reklamacji. Zamawiający 
zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru lub uzupełnienia braków ilościowych w terminie do 3 
dni roboczych od daty uznania reklamacji. Koszty związane z wymianą wadliwego towaru ponosi 
Zamawiający. 

13) prowadzenia prac w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkół w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie 
szkół. 

4. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych 
oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na podstawie umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest również do pozyskania (oprócz opraw LED) pozostałych niezbędnych 
materiałów oraz wykonania wszelkich innych niezbędnych prac towarzyszących, które należy wykonać w 
celu prawidłowego wykonania zamówienia. 

6. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże w wersji papierowej i elektronicznej 
Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo finansowy prac. 
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7. Zamawiający zaakceptuje harmonogram bądź zwróci się do Wykonawcy o naniesienie poprawek do 
harmonogramu rzeczowo finansowego w terminie nie później niż 3 dni roboczych od daty wpływu 
harmonogramu do Zamawiającego.  

8. W przypadku konieczności naniesienia poprawek Wykonawca dokona modyfikacji harmonogramu 
rzeczowo finansowego w terminie nie później niż 3 dni roboczych od daty wskazania nieprawidłowości 
przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze sporządzonym harmonogramem. 
10. W przypadku realizacji umowy w sposób niezgodny z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo 

finansowym Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowej realizacji umowy wyznaczając odpowiedni 
termin w tym zakresie.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej konsultacji w zakresie zastosowanych rozwiązań projektowych i 
budowlanych z Zamawiającym. 

12. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość rozpoczęcia robót budowlanych, po czym Strony ustalą 
termin przekazania placu budowy i dokonają jego protokolarnego przekazania.  
 

§ 2 
Termin realizacji 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia ……………………………….roku. 
 

§ 3 
Nadzór nad pracami 

1. Do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu umowy wyznacza się ze strony 
 Wykonawcy- 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
Zamawiającego- 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wykonawca oświadcza, że kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawcę posiada uprawnienia do 
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujące kierowanie robotami 
budowlanymi w zakresie określonym w umowie oraz zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane. 
Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy jest: ……………………………………………………………………………………, nr 
uprawnień ………………………………………………………………..…. 

 
 

§ 4 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie ryczałtowe  
w kwocie ………………………………. zł netto  (słownie: …………………………………………………………………………………), 
plus obowiązujący podatek VAT, czyli łącznie brutto ……………………………………………………….………………. zł 
brutto (słownie: ..………………………………………………………………………………………………………………………), zgodnie 
ze złożoną ofertą Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej  umowy 
ustalone zostało na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę oferty i ma charakter ryczałtowy, nie 
podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania 
całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty 
usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji, ubezpieczenia. 

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktur częściowych oraz 
faktury końcowej. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania częściowego. W takim przypadku:   
1)  Wykonawca informuje Zamawiającego o wykonaniu prac podlegających odbiorowi częściowemu oraz 
 przedstawia Zamawiającemu zestawienie wykonanych prac w oparciu o harmonogram rzeczowo – 
 finansowy wraz z rozliczeniem ich wartości, 

 2)  Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje 
ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy 
w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień. 

 3)   Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony w 
punkcie 2 oraz dokonaniu odbioru częściowego, wykonawca wystawia fakturę VAT częściową za 
wykonanie ww. prac.  
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 4)     Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 70 % wartości zamówienia. 
5.     Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w związku z 

realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym dla dokonania 
rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split  payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). 

6.      Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7.     Faktury należy wystawiać na nabywcę: Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 05-400 Otwock ul. 

Andriollego 64 , NIP 5321779107. 
 

§ 5 
Zatrudnienie 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 poz. 1040.) osób wykonujących następujący zakres czynności: roboty 
elektryczne, montażowe, roboty z zakresu sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w ust. 1. W tym 
celu Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, 
zobowiązuje się przedłożyć wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wraz z wykazem 
należy przedłożyć do wglądu zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z 
pracownikami wykonującymi czynności wymagane przez Zamawiającego w ust. 1. Kopia umowy o pracę 
musi zawierać następujące informacje: rodzaj umowy, data zawarcia umowy i czas jej obowiązywania, 
oznaczenie stron umowy, rodzaj umówionej pracy miejsce wykonywania pracy oraz wymiar czasu pracy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności opisane w ust. 1 
przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności, Zamawiający zastrzega sobie 
przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami 
wykonującymi czynności opisane w ust. 1 w terminie określonym w ust. 2 będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę i będzie podstawą do naliczenia 
kar umownych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 11.   

 
§ 6 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i za zaniechania, jak za własne. Wykonawca 
obowiązany jest powiadomić Zamawiającego o faktycznym powierzeniu realizacji części przedmiotu 
Umowy podwykonawcy, wskazując nazwę i adres podwykonawcy, dane kontaktowe, a także wartość i 
zakres zadania powierzonego podwykonawcy. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, montażowe, transportowe jest 
obowiązany w trakcie realizacji niniejszej Umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a 
także jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający w terminie do 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub projektu zmiany 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3; 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. 
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7. Zamawiający w terminie 14 dni może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty wymienione w ust. 2. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, których wartość 
jest mniejsza niż 0,5 % wartości Umowy, chyba, że wartość ta przekracza 50 000 zł. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 
ust. 3 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Postanowienia ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
11. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z protokołem odbioru końcowego oświadczeń 

podwykonawców oraz oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich należności na rzecz 
podwykonawców. Rozliczenie końcowe Wykonawcy z podwykonawcami musi nastąpić przed 
rozliczeniem końcowym z Zamawiającym, co zostanie potwierdzone Zamawiającemu oświadczeniami 
podwykonawców o zapłacie. Do czasu przedstawienia takich oświadczeń wstrzymuje się bieg terminu 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 

13. Nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 11, w terminie 14 dni od daty 
podpisania Protokołu odbioru stanowić będzie podstawę do dokonania bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na zasadach określonych 
w ust. 12. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na warunkach określonych w ust. 12 Zamawiający umożliwi 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu do zgłaszania przez Wykonawcę 
pisemnych uwag, o których mowa w ust. 15, a w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnych 
uwag, o których mowa w ust. 15 – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich zgłoszenia. 

18. W   przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Postanowienia niniejszej Umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z art. 647 ustawy z dnia 13 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny. 

20. W przypadku zmiany, albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 
zasadach określonych w art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
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postępowaniu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany przez niego inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W 
przypadku niewykazania przez Wykonawcę okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy w zakresie zobowiązań 
niewykonanych. 

§ 7 
Warunki szczególne 

1. Ilekroć w Umowie mowa jest o: 
1) Pracach towarzyszących – należy rozumieć przez to prace niezbędne do wykonania robót 

podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza; 
2) Robotach tymczasowych - należy przez to rozumieć roboty, które są projektowane i wykonywane jako 

potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane 
po wykonaniu robót podstawowych.  

2. Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, potrzebne roboty tymczasowe, zgodnie 
z zapisami w dokumentacji, oraz urządzenie placu budowy, w tym wykonanie zasilania w energię, 
ogrodzenie, w szczególności umieści na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz 
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, a także zapewni 
realizację obowiązków kierownika budowy wynikających z ustawy Prawo budowlane. 

3. Wykonawca wykona prace towarzyszące w zakresie przedmiotu Umowy łącznie z dostarczeniem 
inwentaryzacji powykonawczej. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu 
budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo wykonywanych robót, a w szczególności za bezpieczne 
warunki poruszania się w obrębie realizowanych robót. 

6. Wykonawca   będzie   prowadził   roboty   budowlane   w   sposób   umożliwiający funkcjonowanie 
obiektów.  

7. Wykonawca zabezpieczy istniejące instalacje i sieci, a także będzie dbał o porządek na drodze 
dojazdowej na plac budowy. 

8. Wykonawca winien utrzymać w należytym stanie teren budowy. 
9. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren przyległy do terenu budowy, również w zakresie 

odtworzenia zieleni. 
10. Wykonawca usunie niezwłocznie docelowo wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w trakcie realizacji robót. 
11. Wykonawca na żądanie Zamawiającego powinien uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w 

trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 
 

 
§ 8 

Warunki realizacji prac 
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, 

wiedzą techniczną oraz doświadczeniem Wykonawcy. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji z 

dokumentacją projektową. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, terminowość oraz 

bezpieczeństwo robót, które wykonuje sam oraz przy pomocy podwykonawców i dalszych 
podwykonawców. 

4. Do wbudowania mogą być użyte wyłącznie nowe materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w 
budownictwie,  w stanie kompletnym i nieuszkodzonym, posiadające aktualne na dzień wbudowania 
atesty, aprobaty techniczne, deklarację zgodności. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania robót, aż do czasu ich odbioru – utrzymać teren budowy, 
jak i miejsce wykonywania robót, w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne 
materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne. Wykonawca jest 
również odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż., a także odpowiada za bezpieczne 
warunki poruszania się pojazdów i pieszych w obrębie realizowanych robót. 

6. Wykonawca – jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 701.), ma obowiązek gospodarowania odpadami powstałymi w toku realizacji 
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zamówienia zgodnie z ustawą z o odpadach, z uwzględnieniem możliwości zlecenia gospodarowania 
odpadami innemu podmiotowi zgodnie z art. 27 ust. 2 i nast. ustawy o odpadach. 

7. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do ustaleń z zarządcą każdego obiektu terminów prowadzonych prac tak, 
aby wykonywane roboty nie zakłócały jego prawidłowego funkcjonowania. 

 
§ 9  

Ubezpieczenie  
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej umowy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na ewentualność 
szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzeniem robót w następstwie których Wykonawca 
zobowiązany będzie do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej w 
miejscu i sąsiedztwie prowadzenia robót.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego aktualnego dokumentu 
polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczeniowej, o której mowa powyżej, w terminie 3 dni od 
wezwania.   

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków, o których mowa powyżej Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy.  

 
§ 10 

Odbiór przedmiotu zamówienia i podstawa wystawienia faktury 
1. Odbiorów częściowych, odbioru końcowego oraz odbiorów po okresie  rękojmi i gwarancji dokona 

komisja powołania przez Zamawiającego.  
2. Do obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie do odbioru robót ulegających zakryciu lub robót 
 zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany niezwłocznie przez 
 przedstawiciela Zamawiającego w obecności Wykonawcy w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
3. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla 
 zbadania robót, o ile wcześniej nie zgłosił Zamawiającemu gotowości do dokonania odbioru robót 
 opisanych w ust. 2, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 
4. Po zrealizowaniu części prac Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego, 

przy czym prace stanowiące przedmiot odbioru częściowego powinny zostać faktycznie ukończone 
na dzień zgłoszenia gotowości odbioru częściowego. 

5. Do odbiorów poszczególnych etapów robót, w tym elementów podlegających zakryciu, Zamawiający 
przystąpi w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu pisemnego zgłoszenia przez 
Wykonawcę.  

6. W razie odebrania części prac z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad Zamawiający 
może: 
1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy 

odpowiedni termin; 
2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne; 

3) odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 
zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie – a wady są istotne. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo 
zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich 
usunięciu 

12. Z odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół odbioru potwierdzony przez przedstawiciela 
Zamawiającego,  Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

13. Po zrealizowaniu całości prac Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, przy 
czym prace stanowiące przedmiot odbioru końcowego powinny zostać faktycznie ukończone na dzień 
zgłoszenia gotowości odbioru końcowego. 



32 
 

14. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Wykonawca skompletuje i przekaże komisji 
odbiorowej powołanej przez Zamawiającego wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, 
umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym: 

1) oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z przepisami i 
normami oraz, że doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy; 

2) oryginał dziennika budowy; 
3) dokumentację powykonawczą podpisaną przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora 

nadzoru wraz z wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, inwentaryzacją 
geodezyjną powykonawczą oraz wszelkimi certyfikatami, aprobatami technicznymi, deklaracjami 
zgodności i atestami wymaganymi m. in. Ustawą Prawo Budowlane i Ustawą o wyrobach 
budowlanych aktualnymi na dzień odbioru danego elementu przez Zamawiającego oraz dodatkowo 
ze wszystkimi atestami i dopuszczenia dotyczącymi zastosowanego wyposażenia. 

15. Zamawiający  odmówi  odbioru  robót,  jeżeli  nie  został  wykonany  cały  przedmiot Umowy. 
16. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad 

Zamawiający może: 
1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy 

odpowiedni termin; 
2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne; 

3) odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 
zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie – a wady są istotne. 

17. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo 
zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

18. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich 
usunięciu. 

19. Podpisany przez obydwie strony bezusterkowe protokoły odbiorów częściowych będą stanowiły podstawę 
do wystawienia faktur częściowych, protokół  odbioru końcowego, stwierdzający kompletność 
przekazywanej dokumentacji i bezusterkowość całości wykonanych robót,  będzie stanowił podstawę do 
wystawienia faktury końcowej. 

20. Faktury  częściowe oraz faktura końcowa będą płatne w terminie 30 dni od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze.  

21. Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji polega na sprawdzeniu usunięcia wad i usterek powstałych i 
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.  

 
§ 11  

Kary umowne 
1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:  

1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w 
wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, 

2) zwłoki w terminie realizacji  przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 1 umowy w wysokości 0,2 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,  

3) za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo - 
finansowym, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 10 - w 
wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 umowy. 

4) zwłoki w usunięciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 3 
umowy w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki,  

5) za niedopełnienie obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami, o których mowa w § 8 ust. 6 
Umowy w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 
Umowy, za każdy dzień uchybienia obowiązkom w zakresie gospodarowania odpadami, 

6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom – 0,2 % wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy za każdy dzień zwłoki,  
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7) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany  – 1% całkowitego wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  
4  ust.1  Umowy, za każdy przypadek, 

8) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,   

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty podwykonawcom  
w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy 
przypadek, 

10) w przypadku uchybienia obowiązkom związanym z zatrudnieniem na podstawie umów o pracę – 0,2 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 za każdy stwierdzony przypadek 
odstępstwa od wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  

11) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu dokumentu polisy, o którym mowa w § 9, w 
stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 2, w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 
ust. 1 niniejszej Umowy, kwoty naliczonych kar umownych. 

3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wysokości całkowitego wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 umowy.  

4. Niezależnie od kar określonych w ust. 1 Zamawiający może dochodzić odszkodowania za szkodę 
przewyższającą wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.  

 
 

§ 12 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w następujących sytuacjach: 
1) jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania obowiązków wynikających z umowy w terminie 5 dni 

od jej zawarcia, 
2) jeżeli Wykonawca przerwie wykonywanie obowiązków wynikających z umowy na okres dłuższy niż 7 

dni i nie wznowi prac w ciągu 7 dni od wezwania Zamawiającego do kontynuacji prac, 
3) jeżeli bezskutecznie upłynie czternastodniowy termin wskazany w wezwaniu Wykonawcy do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy Wykonawca realizował roboty 
niezgodnie z dokumentacją/warunkami technicznymi/sztuką budowlaną/przepisami prawa, 

4) jeżeli przedmiot umowy zostanie wykonany nieprawidłowo, w wyniku czego Zamawiający odmówi 
dokonania odbioru przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności 
wskazanych w ust. 1 lub zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy przewidzianych w 
innych postanowieniach umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4 i ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4 i ust. 3, strony protokolarnie ustalą stopień zaawansowania 

robót, który zostanie zatwierdzony przez osoby reprezentujące Zamawiającego oraz Wykonawcę.  Na  
jego podstawie Zamawiający i Wykonawca ustalą wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy, według 
następującej formuły: stanowiącej iloczyn stopnia zaawansowania robót określonego procentowo 
oraz wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §4 ust. 1 umowy.  

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, Wykonawca wystawi fakturę, na kwotę wyliczoną zgodnie z 
zasadami określonymi w ust. 6, która będzie płatna w terminie 30 dni od dn ia jej doręczenia 
Zamawiającemu. 

8. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 i 3 następuje:  
1) z dniem doręczenia oświadczenia woli o odstąpieniu i skutkuje od dnia tego doręczenia - w 

przypadku odstąpienia od niewykonanej części umowy,  
2) z dniem doręczenia oświadczenia o odstąpieniu i skutkuje od dnia zawarcia umowy - w przypadku 
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odstąpienia od umowy. 
9. W sytuacji odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest zabrać z terenu budowy wszelkie 

należące do niego sprzęty i materiały oraz przywrócić teren prac do stanu poprzedniego (z dnia 
wydania). 

10. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie innej niż wskazana w ust. 1 lub 3 przepisy ust. 4 -9 
stosuje się odpowiednio.  

 
§ 13 

Warunki gwarancji i rękojmi 
1. Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela …………………….miesięcznej gwarancji. Bieg 

terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po dacie odbioru końcowego przedmiotu 
Umowy. 

2. Gwarancja obejmuje wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną 
wykonanych robót.  

3. W okresie gwarancji oraz rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad 
bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach wyznaczony 
termin może zostać wydłużony przez Zamawiającego.  

4. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na 
nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w 
którym wada była usuwana. 

5. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały 
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

6. Gwarancja i rękojmia udzielona przez Wykonawcę obejmuje również zakres robót wykonanych przez 
podwykonawców. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego zgodne z ust. 3, 
Zamawiający może zlecić usunięcie wady podmiotowi trzeciemu i obciążyć Wykonawcę tak powstałymi 
kosztami.  

 
§ 14 

 Zmiany umowy 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, 

pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy na podstawie art. 144 ust. 

1 ustawy Pzp, w zakresie: 
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: 

a) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów 
przeszłości o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót; 

b) wystąpienia robót zamiennych, 
c) wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy robót, 
d) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, w tym zdarzeń losowych, na które Strony niniejszej 

Umowy nie miały i nie mogły mieć wpływu lub przyczyn administracyjno formalnych, 
e) działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego,  
f) braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, 
g) skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy;  

2) Zmiany kierownika budowy , na wniosek Wykonawcy w przypadku: 
a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, 
b) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z Umowy, 
c) jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy (np. rezygnacji), 
3) zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiającego w przypadku gdy nie wykonuje on swoich 
obowiązków wynikających z Umowy.  
4) zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego 
(kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót 
wykonywanych przez podwykonawcę. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać 
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zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
5) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian 
organizacyjnych, 
6) zmian postanowień niniejszej Umowy będących następstwem zmiany przepisów powodujących 
konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu Umowy, 
7) zmiany technologii lub elementów przedmiotu Umowy, których konieczność wprowadzenia 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca może przenieść wierzytelność z niniejszej Umowy dotyczącą zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
osób trzecich, wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia 
robót. 

 § 15 
     Rozstrzyganie sporów 

Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdą 
polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
 

§ 16 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelka korespondencja będzie wysyłana na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron. Zmiana adresu 
wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej od rygorem uznania oświadczenia 
złożonego na poprzedni adres za doręczone.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową maja zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w 
szczególności ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy 
a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Wykonawca: 

…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  

od podmiotu: NIP,PESEL, KRS/CEiDG) 

            Zamawiający : 
Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  

 05-400 Otwock ul. Andriollego 64, tel. 022 779-25-57 
 

WYKAZ OSÓB, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

pn.: „Wykonanie robót budowlanych w  zakresie wymiany  oświetlenia wewnętrznego  w następujących placówkach oświatowych w Otwocku: Szkoła Podstawowa nr 6 

przy ul. Ambasadorskiej 1,   

Oświadczam, że podmiot który reprezentuję dysponuje niżej wymienionymi osobami i że osoby te posiadają poniższe uprawnienia i kwalifikacje: 
 

Lp. Imię i nazwisko 

Funkcja (stanowisko) w 

realizacji zamówienia 

Zakres wykonywanych 

czynności 

Wykształcenie/ doświadczenie/ 

kwalifikacje zawodowe Podstawa dysponowania 

tymi osobami  
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Uwaga: Wykonawca do wykazu może załączyć kopię uprawnień i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządy zawodowego (poświadczoną za zgodność 
z oryginałem przez osobę uprawnioną) osoby/osób wskazanej/ych do realizacji zamówienia. 
 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w formie oryginału. 

 
 
............................................, ..................... r. 
 (miejscowość)  data  

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

                                                                                                                                     (podpis upełnomocnionego  
                  przedstawiciela Wykonawcy) 
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