I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.
Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, NIP:
701-005-35-04, REGON: 140861819, tel. + 48 22-629-52-71, adres strony internetowej:
„www.muzeumwp.pl”.
II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych”.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wjazdu wraz tunelem do siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej. CPV : 45000000-7 Roboty budowlane.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w następujących załącznikach
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) projektach budowlanych, stanowiących załączniki nr 11-14 do SIWZ, zwane dalej
„projektami budowlanymi” w zakresie wynikającym z załączników wskazanych w pkt 1
-5,
2) projekcie wykonawczym, stanowiącym załączniki nr 15 do SIWZ, zwany dalej „projektami wykonawczymi”,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ogólne i
szczegółowe, stanowiące załączniki nr 17-38 do SIWZ, zwane dalej „specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”,
4) przedmiarach robót, stanowiących załączniki nr 16 do SIWZ,
5) szkicu określającym: teren budowy, który zostanie przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy w związku z budową bramy wjazdowej z tunelem oraz orientacyjną
lokalizację studni i skrzynek, do których wykonawca zobowiązany będzie podłączyć
budowaną przez siebie infrastrukturę techniczną - stanowiący załączniki nr 44 SIWZ.
Zakresy robót wskazane w powyższych dokumentach jako „wykonane” lub „wyłączone” nie są objęte przedmiotem niniejszego zamówienia.
3.
Składając ofertę oraz wykonując zamówienie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić:
1) obowiązki określone w:
a) istotnych postanowieniach umowy – stanowiących załączniki nr 10 do SIWZ,
b) karcie gwarancyjnej – stanowiącej załączniki nr 8 do SIWZ,
c) decyzjach administracyjnych – stanowiących załączniki nr 39-43 do SIWZ,
2) informacje zawarte w pozostałych, nie wymienionych wyżej załącznikach do
SIWZ
4. Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) został zawarty w przedmiarach robót, stanowiących załączniki nr
16 do SIWZ oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki nr 17-38 do SIWZ.
5. Zamawiający oświadcza, że zamówienie będzie realizowane częściowo na terenie zamkniętym oraz częściowo na terenie otwartym w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia
17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1629 z późn. zm.).
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6.

7.

8.

9.

Zamawiający oświadcza, że część terenu budowy, położona w granicach Cytadeli
Warszawskiej, obejmująca działkę ewidencyjną nr 3 z obrębu 7-01-17 oraz działkę
ewidencyjną nr 11 z obrębu 7-01-18, stanowi „teren zamknięty” w rozumieniu art. 2
pkt 9 ustawy z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity,
Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.).
Zamawiający oświadcza, że część terenu budowy, położona poza granicami Cytadeli
Warszawskiej, obejmująca działki ewidencyjne nr 12 w obrębie 7-01-18, nie stanowi
„terenu zamkniętego” w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17.05.1989 r. – Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.).
Zamawiający oświadcza, że wykreślenia w projektach budowlanych, stanowiących załączniki nr 11-14 do SIWZ, zostały spowodowane stanowiskiem organów wydających
decyzje o pozwoleniu na budowę co do konieczności pozostawienia w poszczególnych
projektach budowlanych jedynie tych zapisów, które odnoszą się albo wyłącznie do terenu zamkniętego albo wyłącznie do terenu otwartego.
Zamawiający oświadcza, że poszczególne osoby wpisane w decyzji administracyjnej,
stanowiącej załącznik nr 39 i 42 do SIWZ, zostaną zastąpione przez osoby wskazane
przez wybranego wykonawcę niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Zamawiający oświadcza, że zamówienie zostało zakwalifikowane jako „robota budowlana” w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Przez teren budowy przebiega droga łącząca drogi publiczne na terenie Cytadeli Warszawskiej z drogami publicznymi.
Wykonawca wykonując zamówienie zapewni przejezdność tej drogi, z zachowaniem
następujących parametrów:
1)
Wysokość przejazdu nie mniejsza niż 4,5 m.
2)
Szerokość przejazdu nie mniejsza niż 3,6m, w tym szerokość jezdni co najmniej 3m.
- zgodnie z załącznikiem nr 45 - Szkic określający: Wymagane światło przejazdu.
Zamawiający dopuszcza nie więcej niż sześciokrotne ograniczenie (wyłączenie) przejezdności, nie przekraczające łącznie 80 dni roboczych. Pomiędzy poszczególnymi
okresami wyłączenia (ograniczenia) muszą występować okresy przejezdności trwające
co najmniej 5 dni roboczych.
Jedno z wyłączeń przejezdności może być dłuższe niż 10 dni roboczych - nie więcej
jednak niż 30 dni roboczych.
Pozostałe wyłączenia nie mogą być dłuższe niż 10 dni roboczych.
Ograniczenia przejezdności możliwe są w okresie do dnia 31.12.2021 r. w wymiarze
nie większym niż określony w ofercie.

10. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, zobowiązany będzie :
1) ogrodzić teren budowy ogrodzeniem tymczasowym, spełniającym wymagania wynikające z przepisów prawa oraz dokonywać zmiany jego położenia na żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym;
2) oznaczyć teren budowy w sposób zgodny z przepisami prawa;
3) utrzymywać porządek na terenie budowy w sposób zgodny z przepisami prawa
oraz poleceniami inspektora nadzoru;
4) zorganizować i utrzymywać zaplecze budowy.
5) zapewnić całodobową ochronę terenu budowy,
6) opracować i uzyskać zatwierdzenia projektu organizacji ruchu,,
7) zapewnić kierowanie ruchem przez teren budowy,
8) zabezpieczyć teren budowy oraz drogi publiczne znajdujące się w jego otoczeniu
przed spływaniem wód opadowych z terenu Cytadeli i skarpy w kierunku Wisłostrady,
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9) prowadzić roboty z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Zamawiający informuje, że prowadzi monitoring istniejącej ścianki berlińskiej.
Wyniki monitoringu będą przekazywane na bieżąco wykonawcy zamówienia.
IV. Termin wykonania zamówienia.
Maksymalny terminy wykonania zamówienia – nie dłuższy niż 52 tygodnie od podpisania umowy.
Termin wykonania zamówienia wynikać będzie z oferty.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w
art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, dotyczące:
(1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
(2) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
uznaje się za spełnione w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że:
1) posiada środki finansowych w kwocie nie mniejszej niż 10.000.000,- zł (dziesięć milionów złotych) lub posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż
10.000.000,- zł (dziesięć milionów złotych)
2) posiada ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10.000.000,- zł (dziesięć milionów złotych).
3. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
uznaje się za spełnione w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
a) trzy roboty budowlane, obejmujące wykonanie konstrukcji z betonu zbrojonego, o
wartości umowy nie mniejszej niż 10.000.000,- zł brutto (dziesięć milionów złotych), w tym co najmniej jedną związana z budową tunelu lub wiaduktu,
b) dwie roboty budowlane obejmujące wykonanie robót drogowych o wartości nie
mniejszej niż 1.000.000,- zł brutto (miliony złotych) każda,
c) jedną robotę wykonania obejmujące wykonanie betonów architektonicznych (barwionych w masie) o wartości tych robót nie mniejszej niż 500 000,- zł brutto;
2) dysponuje co najmniej:
a) jedną osobą, przeznaczoną do wykonywania czynności kierownika budowy,
posiadającą jednocześnie (aa) uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz
(bb) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót
przy realizacji co najmniej trzech robót budowlanych, obejmujących wykonanie
konstrukcji z betonu zbrojonego, o wartości umowy nie mniejszej niż 10.000.000,zł brutto (dziesięć milionów złotych) każda,
b) co najmniej jedną osobą, przeznaczoną do wykonywania czynności kierownika
robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą jednocześnie (aa)
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
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c) co najmniej jedną osobą, przeznaczoną do wykonywania czynności kierownika
robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) co najmniej jedną osobą, przeznaczoną do wykonywania czynności kierownika
robót w zakresie drogowym, posiadającą jednocześnie (aa) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
drogowej, oraz (bb) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych obejmujących wykonanie robót drogowych o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,- zł brutto (miliony złotych) każda,
e) co najmniej jedną osobą, przeznaczoną do wykonywania czynności kierownika
prac konserwatorskich, posiadającą jednocześnie (aa) wykształcenie wyższe,
polegające na ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków (bb) doświadczenie, nabyte po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po
zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, polegające na
tym, iż przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich,
pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust.
2 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) albo osobę posiadającą jednocześnie (cc) – w
dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych – świadectwo ukończenia
szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej
dziedzinie oraz (d) doświadczenie polegające na tym, iż przez co najmniej 4 lata
brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach
konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach, zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w
art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.);
f) co najmniej jedną osobą, przeznaczoną do wykonywania czynności kierownika
robót w zakresie zieleni, posiadającą jednocześnie (aa) wyższe wykształcenie w
zakresie architektury krajobrazu, ogrodnictwa lub leśnictwa, oraz (bb) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie zieleni przy realizacji co
najmniej jednej roboty w zakresie zieleni o wartości nie mniejszej niż 100.000,zł brutto (sto tysięcy złotych).
4. W przypadku wyrażenia przez wykonawcę jakiejkolwiek kwoty w innej walucie niż w złotych poszczególne warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli
kwota wyrażona w innej walucie będzie nie mniejsza niż kwota wyrażona w złotych, po
przeliczeniu na złote według średniego kursu tej innej waluty, podanego przez Narodowy
Bank Polski w tabeli A w pierwszym dniu roboczym po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5. W przypadku wszystkich wykonawców ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych pkt VI SIWZ z zastrzeżeniem pkt V.6 oraz pkt V.7 SIWZ.
6. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana łącznie dla wszystkich
wykonawców.

5

7. W przypadku wykonawców polegających na zasobach lub sytuacji innych podmiotów
ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana łącznie dla danego wykonawcy i dla podmiotów, które zobowiązały się do oddania temu wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, tj. wykażą brak podstaw do ich wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 w związku z art. 24 ust. 7-11 ustawy z dnia
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
9. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi co najmniej jedna z obowiązkowych podstaw wykluczenia
określonych w art. 24 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 7-11 ustawy z dnia 29.01.2004 r. –
Prawo zamówień publicznych.
10. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także wykonawcę w
stosunku, do którego zachodzi co najmniej jedna z fakultatywnych podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 w związku z art. 24 ust. 7-11 ustawy z dnia 29.01.2004
r. – Prawo zamówień publicznych, tj. zamawiający wykluczy wykonawcę:
(1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U.
z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
(2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
(3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia
29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 tej ustawy z:
(a) Zamawiającym,
(b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
(c) członkami komisji przetargowej,
(d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a tej ustawy
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
(4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z
dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania;
(5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż
3000 złotych;
(6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
(7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
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zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą
niż 3000 złotych;
(8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust.
1 pkt 15 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
11. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 w związku z art. 24 ust. 7-11 ustawy z dnia
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach wymienionych w pkt
VI.1.1) oraz VI.2 SIWZ.
12. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ocena
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 w związku z art. 24 ust. 7-11 ustawy z dnia
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zostanie dokonana odrębnie dla każdego
z wykonawców.
13. W przypadku wykonawców polegających na zasobach lub sytuacji innych podmiotów
ocena wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 w związku z art. 24 ust. 7-11 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zostanie dokonana odrębnie dla
danego wykonawcy oraz odrębnie dla każdego podmiotu, który zobowiązał się do oddania temu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.
14. Podwykonawcy, którym wykonawcy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia,
a nie polegają na ich zasobach lub sytuacji w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, nie podlegają ocenie wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
15. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od
zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki
udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą przedłożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku istnienia podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu – których proponowane
brzmienie stanowią Załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ,
a ponadto
2) oryginały pisemnych zobowiązań innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia - jeżeli
Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finan-
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sowej lub ekonomicznej innych podmiotów są - których proponowane brzmienie stanowią Załączniki nr 4 do SIWZ.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr
5 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
3. Dokumenty, o których mowa w VI.1 oraz VI.2 SIWZ składane są w formie pisemnej, w
oryginale.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej:
a)
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania
ofert;
b)
dokumenty, potwierdzające że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000,- (dziesięć milionów) zł.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów określonych w pkt VI. 4.1) SIWZ, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, sporządzony według wzoru określonego
w załączniku nr 6 do SIWZ, oraz dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami potwierdzającymi te okoliczności są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b) wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, 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 informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ;
5. Dokumenty, o których mowa w VI.4 SIWZ składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonu-
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je odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6. Wszelkie składane w postępowaniu oświadczenia i dokumenty, sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt VI.1. 1) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Porozumiewanie się pomiędzy zamawiającym i wykonawcami oraz przekazywanie
wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i pełnomocnictw będzie następować pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem
pkt VII.2 oraz pkt X.8 SIWZ.
2. W przypadku, gdy przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych lub
postanowienia niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagają zachowania
określonej formy, przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i
pełnomocnictw będzie następować w tej wymaganej formie.
3. Wszelką korespondencję do zamawiającego należy kierować w następujący sposób:
pisemnie na adres do korespondencji „Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie
3, 00-495 Warszawa” lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej „przetarg@muzeumwp.pl”.
4. Za moment otrzymania przez zamawiającego korespondencji pisemnej uznaje się moment jej wpływu do kancelarii w siedzibie zamawiającego, natomiast za moment otrzymania korespondencji drogą elektroniczną uznaje się moment jej wpływu na serwer, na
którym został udostępniony wskazany adres poczty elektronicznej.
5. Wszelką korespondencję do wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
samodzielnie zamawiający będzie kierował w następujący sposób: pisemnie na adresy
wskazane przez tych wykonawców lub drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej wskazane przez tych wykonawców.
6. Wszelką korespondencję do wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
wspólnie zamawiający będzie kierował w następujący sposób: pisemnie na adresy wskazane przez pełnomocnika tych wykonawców lub drogą elektroniczną na adresy poczty
elektronicznej wskazane przez pełnomocnika tych wykonawców.
7. W odniesieniu do wszelkiej korespondencji przekazanej drogą elektroniczną każda ze
stron na żądanie drugiej strony zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt jej
otrzymania.
8. Do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego uprawnione są następujące osoby: płk Janusz Pilzak.
9. Wszelką korespondencję do zamawiającego należy przekazywać w języku polskim, a
oświadczenia lub dokumenty sporządzone w języku obcym należy przekazywać wraz z
tłumaczeniem na język polski.
10. Wszelką korespondencję do wykonawców zamawiający będzie przekazywał w języku
polskim.
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VIII. Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100.000,- zł (sto tysięcy złotych)
przez każdego wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia samodzielnie albo
łącznie przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, w
poręczeniach bankowych, w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej o charakterze pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o numerze: 29 1130
1017 0020 0987 9520 0010.
4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w oryginale w siedzibie
zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie, w kancelarii jawnej (pokój nr 24
na parterze), jednocześnie z ofertą, jednakże bez łączenia w sposób trwały z pozostałymi
stronami oferty albo w odrębnej przesyłce.
5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna zostanie uznane przez zamawiającego
za prawidłowo wniesione, w przypadku, gdy z oryginału dokumentu będą wynikać co
najmniej następujące informacje:
(1) wystawca dokumentu będzie zobowiązany wypłacić kwotę wadium w przypadku zaistnienia co najmniej jednej okoliczności określonej w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1-3
ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
(2) wystawca dokumentu będzie zobowiązany wypłacić kwotę wadium nie później niż w
terminie do 30 dni od otrzymania pierwszego pisemnego żądania zamawiającego, informującego o zaistnieniu co najmniej jednej okoliczności określonej w art. 46 ust. 4a
i ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
(3) beneficjentem kwoty wadium będzie Muzeum Wojska Polskiego z siedzibą przy Al.
Jerozolimskich 3, 00-495 Warszawa;
(4) zobowiązanie wystawcy dokumentu do wypłaty kwoty wadium będzie miało charakter
bezwarunkowy i nieodwołalny;
(5) zobowiązanie wystawcy dokumentu do wypłaty kwoty wadium będzie obejmować co
najmniej okres związania ofertą.
6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin
wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się moment wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy zamawiającego, natomiast za termin wniesienia wadium w innej formie
niż pieniężna uznaje się moment wpływu oryginału dokumentu do kancelarii jawnej w
siedzibie zamawiającego.
IX. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Każdy z wykonawców zainteresowanych przygotowaniem oferty jest uprawniony do
udziału w wizji lokalnej terenu inwestycji w dniu 05.01.2021 r. o godz. 11:00.
Wszystkim które chcą uczestniczyć w wizji lokalnej muszą posiadać i stosować środki
ochrony osobistej (kaski, kamizelki odblaskowe) wymagane zgodnie z obowiązującymi
przepisami na placu budowy oraz maski ochronne.
2. W celu udziału w wizji lokalnej terenu inwestycji należy dokonać zgłoszenia najpóźniej w
dniu poprzedzającym dzień wyznaczony na dokonanie wizji lokalnej na adres do
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korespondencji lub adres poczty elektronicznej wskazane przez zamawiającego w pkt
VII.3. SIWZ.
3. W zgłoszeniu do udziału w wizji lokalnej terenu inwestycji należy podać: firmę, adres email i telefon kontaktowy wykonawcy.
4. Wszelkie błędy wykryte w treści załączników do SIWZ w trakcie przygotowywania oferty
należy zgłosić zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
5. Ofertę należy przygotować według wzoru określonego w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Ofertę należy przygotować i złożyć w formie pisemnej, w języku polskim.
9. Wszystkie strony oferty należy połączyć w sposób trwały.
10. Wszystkie zapisane strony oferty należy kolejno ponumerować.
11. Ofertę należy podpisać przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, przy
czym jeżeli uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty, należy dodatkowo dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub w
formie kopii poświadczonej przez notariusza.
12. Wszelkie poprawki, przekreślenia, dopiski i inne zmiany w treści oferty należy podpisać
przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
13. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani ustanowić
jednego z wykonawców pełnomocnikiem do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz załączyć do oferty pełnomocnictwo w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej przez notariusza.
14. Przy przygotowywaniu oferty należy przyjąć, że zamawiający nie dopuszcza powierzenia
wykonania całości zamówienia podwykonawcom.
15. Przy przygotowywaniu oferty należy przyjąć, że zamawiający dopuszcza powierzenie
wykonania części zamówienia podwykonawcom.
16. Przy przygotowywaniu oferty należy przyjąć, że zamawiający nie zastrzega, aby wykonanie którejkolwiek części zamówienia nie mogło być powierzone podwykonawcom.
17. Do oferty należy załączyć, dokumenty o których mowa w pkt VI.1 SIWZ.
18. W treści formularza ofertowego należy wskazać, czy wykonawca polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ewentualnie
wskazać zakres tych zasobów lub sytuacji.
19. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów do oferty należy załączyć pisemne zobowiązania tych innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, sporządzony zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
20. Zamawiający żąda wskazania w treści formularza ofertowego co najmniej firmy podwykonawców oraz nazwy części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
21. Do oferty należy załączyć tabelę wartości elementów scalonych w formie oryginału sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ, podpisaną przez osoby
uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
22. W celu ułatwienia i przyśpieszenia oceny oferty przez zamawiającego do oferty można
załączyć tabelę wartości elementów scalonych w formie elektronicznej w formacie
„xls” na płycie CD lub DVD, przy czym niedołączenie tej tabeli w formie elektronicznej nie
spowoduje żadnych negatywnych skutków dla wykonawcy.
23. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy, sporządzony w sposób określony w pkt XII
SIWZ, zgodnie z przedmiarami robót, stanowiącymi załączniki nr 16 do SIWZ, podpisany
przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
24. Przy sporządzaniu oferty należy przyjąć, że tabela wartości elementów scalonych oraz
kosztorys ofertowy nie stanowią oświadczeń i dokumentów podlegających złożeniu lub
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uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 1, 2 lub 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
25. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej do oferty należy załączyć wydruk
potwierdzenia przelewu kwoty wadium i połączyć w sposób trwały z pozostałymi dokumentami składającymi się na ofertę.
26. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna do oferty należy załączyć
oryginał dokumentu wadium, jeśli nie został dostarczony do siedziby zamawiającego w
odrębnej przesyłce, jednakże oryginału dokumentu wadium nie należy łączyć w sposób
trwały z pozostałymi dokumentami składającymi się na ofertę, lecz pozostawić odrębnie
w tym samym zamkniętym opakowaniu.
27. W przypadku, gdy oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy wyraźnie wydzielić te informacje do odrębnej części oferty i zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
przy czym niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji podawanych podczas otwarcia
ofert, tj. nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
28. Przy sporządzaniu oferty należy przyjąć, że
1) długość okresu gwarancji jakości określa się w miesiącach, liczonych od momentu
podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych,
2) termin wykonania zamówienia określa się w miesiącach liczonych od dnia podpisania
umowy.
29. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia opakowania, a na opakowaniu należy wpisać (a) nazwę i adres siedziby Zamawiającego, (b) imię i nazwisko lub firmę wykonawcy oraz adres miejsca
zamieszkania lub adres siedziby wykonawcy albo pełnomocnika wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz (c) informację o następującej treści:
„Oferta na budowę wjazdu wraz z tunelem do siedziby
Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej
Nie otwierać do dnia 08.01.2021 r. do godz. 11:00”.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie, w kancelarii jawnej (pokój nr 24 na parterze).
2. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 08. 01.2021 r. do godz. 11:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2021 r. o godz. 11:30. w siedzibie Zamawiającego
przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie, w namiocie na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego. Uczestnicy otwarcia zobowiązani są do przestrzegania reżimów sanitarnych.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Obliczenie ceny całkowitej brutto za wykonanie zamówienia należy rozpocząć od sporządzenia kosztorysu ofertowego.
2. Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z przedmiarami robót, stanowiącymi załączniki do SIWZ, metodą kalkulacji uproszczonej.
3. Kosztorys ofertowy należy sporządzić według kolejności pozycji wyszczególnionych w
przedmiarach robót, stanowiących załączniki do SIWZ.
4. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego nie można usuwać istniejących pozycji w stosunku do treści przedmiarów robót, stanowiących załączniki do SIWZ.
5. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego można dodawać nowe pozycje w stosunku do
treści przedmiarów robót, stanowiących załączniki 16 do SIWZ. Zamawiający zaleca
aby dodatkowe pozycje umieszone zostały w końcowej części kosztorysu.
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6. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego nie można zmieniać kolejności istniejących
pozycji, w stosunku do kolejności poszczególnych pozycji w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do SIWZ.
7. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego nie można zmieniać treści pozycji w stosunku
do treści poszczególnych pozycji w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do
SIWZ.
8. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego nie można zmieniać podstawy wyceny w stosunku do podstawy wyceny, wskazanej w poszczególnych pozycjach przedmiarów robót,
stanowiących załączniki do SIWZ.
9. W kosztorysie ofertowym należy wpisać nazwy materiałów lub urządzeń równoważnych
w przypadku, gdy wykonawca oferuje ich zastosowanie.
10. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy przyjąć, że ma on charakter pomocniczy i informacyjny, z zastrzeżeniem § 19 ust. 8 i § 20 ust. 5-7 Istotnych postanowień
umowy;
11. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy określić ceny jednostkowe netto dla
wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do
SIWZ.
12. Po wpisaniu wszystkich cen jednostkowych we wszystkich pozycjach kosztorysu ofertowego należy dokonać sumowania według tych pozycji, które składają się na poszczególne elementy scalone, określone w tabeli wartości elementów scalonych, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
13. Po dokonaniu zsumowania wyliczoną wartość netto za każdy element scalony należy
wpisać w kolumnie C w odpowiedniej pozycji w tabeli wartości elementów scalonych,
stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
14. Tabelę wartości elementów scalonych należy sporządzić według kolejności pozycji wyszczególnionych w załączniku nr 9 do SIWZ.
15. We wzorze tabeli wartości elementów scalonych, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ,
nie należy dodawać dodatkowych pozycji, ani usuwać istniejących pozycji, ani zmieniać
numerów w kolumnie A, ani też zmieniać nazw poszczególnych elementów scalonych w
kolumnie B.
16. Przy sporządzaniu tabeli wartości elementów scalonych należy przyjąć, że ma ona charakter wiążący, będzie stanowić podstawę rozliczeń częściowych pomiędzy zamawiającym i wybranym wykonawcą oraz będzie stanowić załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego.
17. Przy sporządzaniu tabeli wartości elementów scalonych należy przyjąć, że sześć liczb
przedzielonych kropkami w kolumnie A oznacza szósty poziom grupowania, pięć liczb
przedzielonych kropkami w kolumnie A oznacza piąty poziom grupowania, cztery liczby
przedzielone kropkami w kolumnie A oznaczają czwarty poziom grupowania, trzy liczby
przedzielone kropkami w kolumnie A oznaczają trzeci poziom grupowania, dwie liczby
przedzielone kropką w kolumnie A oznaczają drugi poziom grupowania, a jedna liczba w
kolumnie A oznacza pierwszy poziom grupowania.
18. Przy sporządzaniu tabeli wartości elementów scalonych należy przyjąć, że podstawę
określenia wysokości poszczególnych części wynagrodzenia stanowią wartości netto w
kolumnie C, wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D oraz wartości brutto w kolumnie E, zawarte w pozycjach oznaczonych literą „W” w kolumnie B w tabeli wartości
elementów scalonych.
19. Przy sporządzaniu tabeli wartości elementów scalonych należy przyjąć, że podstawy
określenia wysokości poszczególnych części wynagrodzenia nie będą stanowić wartości netto w kolumnie C, wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D oraz wartości
brutto w kolumnie E, zawarte w pozycjach oznaczonych literą „N” w kolumnie B z uwagi
na fakt, iż stanowią jedynie podsumowanie wartości wynikających z pozycji oznaczonych literą „W” w tabeli wartości elementów scalonych.
20. Po wpisaniu wartości netto we wszystkich pozycjach w kolumnie C tabeli wartości elementów scalonych należy obliczyć wartość podatku od towarów i usług dla każdej pozycji
i wpisać ją w kolumnie D.
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21. Przy obliczaniu wartości podatku od towarów i usług dla poszczególnych pozycji tabeli
wartości elementów scalonych należy przyjąć, że dla wszystkich pozycji stawka podatku
od towarów i usług wynosi 23 % wartości netto z kolumny C.
22. Po wpisaniu wartości podatku od towarów i usług we wszystkich pozycjach w kolumnie D
tabeli wartości elementów scalonych należy obliczyć wartość brutto dla każdej pozycji i
wpisać ją w kolumnie E.
23. Po wpisaniu wartości netto, wartości podatku od towarów i usług i wartości brutto we
wszystkich pozycjach tabeli wartości elementów scalonych należy obliczyć łączną wartość netto, łączną wartość podatku od towarów i usług oraz łączną wartość brutto dla
wszystkich robót z tabeli wartości elementów scalonych.
24. Obliczenia łącznej wartości netto dla wszystkich robót wymienionych w tabeli wartości
elementów scalonych należy dokonać w następujący sposób:
(1) najpierw należy dodać wartości netto w kolumnie C na szóstym poziomie grupowania
z pozycji, które mają taką samą pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą liczbę oraz
sumy wpisać jako wartości netto w kolumnie C na piątym poziomie grupowania do
pozycji, mających taką samą pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą liczbę;
(2) następnie należy dodać wartości netto w kolumnie C na piątym poziomie grupowania
z pozycji, które mają taką samą pierwszą, drugą, trzecią i czwartą liczbę oraz sumy
wpisać jako wartości netto w kolumnie C na czwartym poziomie grupowania do pozycji, mających taką samą pierwszą, drugą, trzecią i czwartą liczbę;
(3) następnie należy dodać wartości netto w kolumnie C na czwartym poziomie grupowania z pozycji, które mają taką samą pierwszą, drugą i trzecią liczbę oraz sumy wpisać jako wartości netto w kolumnie C na trzecim poziomie grupowania do pozycji,
mających taką samą pierwszą, drugą i trzecią liczbę;
(4) następnie należy dodać wartości netto w kolumnie C na trzecim poziomie grupowania
z pozycji, które mają taką samą pierwszą i drugą liczbę oraz sumy wpisać jako wartości netto w kolumnie C na drugim poziomie grupowania do pozycji, mających taką
samą pierwszą i drugą liczbę;
(5) następnie należy dodać wartości netto w kolumnie C na drugim poziomie grupowania
z pozycji, które mają taką samą pierwszą liczbę oraz sumy wpisać jako wartości netto
w kolumnie C na pierwszym poziomie grupowania do pozycji, mających taką samą
pierwszą liczbę;
(6) na końcu należy dodać wartości netto w kolumnie C ze wszystkich pozycji w całej tabeli wartości elementów scalonych na pierwszym poziomie grupowania oraz sumę
uznać za łączną wartość netto.
25. Obliczenia łącznej wartości podatku od towarów i usług dla wszystkich robót wymienionych w tabeli wartości elementów scalonych należy dokonać w następujący sposób:
(1) najpierw należy dodać wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D na szóstym
poziomie grupowania z pozycji, które mają taką samą pierwszą, drugą, trzecią,
czwartą i piątą liczbę oraz sumy wpisać jako wartości podatku od towarów i usług w
kolumnie D na piątym poziomie grupowania do pozycji, mających taką samą pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą liczbę;
(2) następnie należy dodać wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D na piątym
poziomie grupowania z pozycji, które mają taką samą pierwszą, drugą, trzecią i
czwartą liczbę oraz sumy wpisać jako wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D na czwartym poziomie grupowania do pozycji, mających taką samą pierwszą,
drugą, trzecią i czwartą liczbę;
(3) następnie należy dodać wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D na czwartym poziomie grupowania z pozycji, które mają taką samą pierwszą, drugą i trzecią
liczbę oraz sumy wpisać jako wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D na
trzecim poziomie grupowania do pozycji, mających taką samą pierwszą, drugą i trzecią liczbę;
(4) następnie należy dodać wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D na trzecim poziomie grupowania z pozycji, które mają taką samą pierwszą i drugą liczbę
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oraz sumy wpisać jako wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D na drugim
poziomie grupowania do pozycji, mających taką samą pierwszą i drugą liczbę;
(5) następnie należy dodać wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D na drugim
poziomie grupowania z pozycji, które mają taką samą pierwszą liczbę oraz sumy wpisać jako wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D na pierwszym poziomie
grupowania do pozycji, mających taką samą pierwszą liczbę;
(6) na końcu należy dodać wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D ze wszystkich pozycji w całej tabeli wartości elementów scalonych na pierwszym poziomie grupowania oraz sumę uznać za łączną wartość podatku od towarów i usług.
26. Obliczenia łącznej wartości brutto dla wszystkich robót wymienionych w tabeli wartości
elementów scalonych należy dokonać w następujący sposób:
(1) najpierw należy dodać wartości brutto w kolumnie E na szóstym poziomie grupowania
z pozycji, które mają taką samą pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą liczbę oraz
sumy wpisać jako wartości brutto w kolumnie E na piątym poziomie grupowania do
pozycji, mających taką samą pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą liczbę;
(2) następnie należy dodać wartości brutto w kolumnie E na piątym poziomie grupowania
z pozycji, które mają taką samą pierwszą, drugą, trzecią i czwartą liczbę oraz sumy
wpisać jako wartości brutto w kolumnie E na czwartym poziomie grupowania do pozycji, mających taką samą pierwszą, drugą, trzecią i czwartą liczbę;
(3) następnie należy dodać wartości brutto w kolumnie E na czwartym poziomie grupowania z pozycji, które mają taką samą pierwszą, drugą i trzecią liczbę oraz sumy wpisać jako wartości brutto w kolumnie E na trzecim poziomie grupowania do pozycji,
mających taką samą pierwszą, drugą i trzecią liczbę;
(4) następnie należy dodać wartości brutto w kolumnie E na trzecim poziomie grupowania z pozycji, które mają taką samą pierwszą i drugą liczbę oraz sumy wpisać jako
wartości brutto w kolumnie E na drugim poziomie grupowania do pozycji, mających
taką samą pierwszą i drugą liczbę;
(5) następnie należy dodać wartości brutto w kolumnie E na drugim poziomie grupowania
z pozycji, które mają taką samą pierwszą liczbę oraz sumy wpisać jako wartości brutto w kolumnie E na pierwszym poziomie grupowania do pozycji, mających taką samą
pierwszą liczbę;
(6) na końcu należy dodać wartości brutto w kolumnie E ze wszystkich pozycji w całej tabeli wartości elementów scalonych na pierwszym poziomie grupowania oraz sumę
uznać za łączną wartość brutto.
27. Łączną wartość netto, łączną wartość podatku od towarów i usług oraz łączną wartość
brutto, wyliczoną z tabeli wartości elementów scalonych należy wpisać do formularza
ofertowego w miejsca przewidziane dla ceny całkowitej netto, kwoty całkowitej podatku
od towarów i usług oraz ceny całkowitej brutto, kwotowo i słownie.
28. Po wpisaniu ceny całkowitej brutto do formularza ofertowego należy ją podzielić na dwie
części, tj. na maksymalne kwoty brutto, przewidywane do sfinansowania przez zamawiającego w roku 2021 oraz w roku 2022, określone według uznania wykonawcy, dostosowanego do przewidywanych terminów zakończenia wykonywania poszczególnych robót.
29. Wszystkie ceny w kosztorysie ofertowym, w tabeli wartości elementów scalonych oraz w
formularzu ofertowym należy podawać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, a ewentualne kolejne miejsca po przecinku należy zaokrąglać
przyjmując, że wartości wynoszące „5 lub więcej” zaokrągla się w górę, a wartości wynoszące „poniżej 5” zaokrągla się w dół.
30. W przypadku rozbieżności pomiędzy cenami lub kwotami wpisanymi liczbowo i słownie,
zamawiający uzna, że prawidłowo została wpisana cena lub kwota podana słownie.
31. Przy kalkulacji cen jednostkowych i ceny całkowitej należy przyjąć, że cena całkowita
netto, kwota całkowita podatku od towarów i usług i cena całkowita brutto stanowią odpowiednio łączne wynagrodzenie netto, łączną kwotę podatku od towarów i usług oraz
łączne wynagrodzenie brutto, o którym mowa w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SIWZ.
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32. Przy kalkulacji cen jednostkowych i ceny całkowitej należy przyjąć, że cena całkowita
brutto (łączne wynagrodzenie brutto) będzie mieć charakter ryczałtowy w rozumieniu art.
632 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny w związku z art. 139 ust. 1 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
33. Przy kalkulacji cen jednostkowych należy przyjąć, że wartości zaoferowane w kolumnie E
tabeli wartości elementów scalonych będą ostateczne dla robót w poszczególnych pozycjach tej tabeli i nie będą podlegać jakiejkolwiek zmianie lub waloryzacji, z wyjątkiem
przypadków określonych w przepisach prawa i w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SIWZ.
34. Przy kalkulacji cen jednostkowych i ceny całkowitej należy przyjąć, że cena całkowita
brutto (łączne wynagrodzenie brutto) będzie ostateczna i w okresie obowiązywania
umowy nie będzie podlegać jakiejkolwiek zmianie lub waloryzacji, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa i w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SIWZ.
35. Przy kalkulacji cen jednostkowych i ceny całkowitej należy przyjąć, że zamawiający nie
będzie udzielał zaliczek na poczet łącznego wynagrodzenia.
36. Przy kalkulacji cen jednostkowych i ceny całkowitej należy uwzględnić wszelkie koszty i
wszelkie ryzyka związane z wykonaniem zamówienia, a w szczególności następujące
koszty:
(1) koszty robocizny, w tym m.in. koszty wynagrodzeń, koszty podatków, koszty składek
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz inne koszty pracy;
(2) koszty materiałów zużytych do realizacji robót oraz koszty transportu materiałów na
teren inwestycji;
(3) koszty pracy sprzętu, koszty transportu sprzętu na teren inwestycji, koszty odwiezienia sprzętu z terenu inwestycji, koszty montażu sprzętu na stanowisku pracy oraz
koszty demontażu sprzętu na stanowisku pracy;
(4) koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy;
(5) koszty energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych do realizacji robót;
(6) koszty oznakowania robót;
(7) koszty obsługi geodezyjnej;
(8) koszty nadzoru archeologicznego;
(9) koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy;
(10) koszty wykonania konstrukcji pomocniczych niezbędnych do wykonania robót;
(11) koszty usług obcych na rzecz podwykonawców;
(12) koszty ekspertyz dotyczących wykonanych robót;
(13) koszty ubezpieczeń związanych z wykonaniem zamówienia;
(14) koszty związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy;
(15) koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy;
(16) zysk wykonawcy;
(17) koszty wszelkich podatków, obliczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
(18) koszty wzrostu cen materiałów, urządzeń i usług;
(19) koszty opłat za zajęcie pasa drogowego;
(20) koszty wywozu i zagospodarowania odpadów, powstałych w trakcie realizacji robót;
(21) koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej;
(22) inne koszty wskazane w treści załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
(23) wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania robót wynikających z stanowiących
załączników do SIWZ, w szczególności projektów budowlanych, z projektów wykonawczych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, decyzji administracyjnych oraz z istotnych postanowień umowy,
(24) rezerwę na nieprzewidziane wydatki mogące wystąpić w trakcie realizacji robót;
(25) koszty wykonania zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji;
(26) koszty wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi za wady.
37. Przy kalkulacji cen jednostkowych i ceny całkowitej należy przyjąć, że koszty, dla których
nie zostały przewidziane odrębne pozycje w przedmiarach robót, stanowiących załączniki
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do SIWZ, zostały ujęte w pozycjach przewidzianych przez Zamawiającego lub ująć w dodatkowych pozycjach, stworzonych przez Wykonawcę.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie
jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
(1) Cena – 60 %
(2) najkrótszy okres wyłączenia przejezdności 20 %
(3) Gwarancji jakości – 15 %
(4) Termin wykonania – 5 %
2. Ceny całkowite brutto, podane w ofertach poszczególnych wykonawców, zostaną przeliczone przez zamawiającego na punkty według następującego wzoru:
Cena minimalna brutto
Wccb = ----------------------------------- x 60 pkt
Cena oferowana brutto
Poszczególne elementy we wzorze, przeznaczonym do przeliczania cen całkowitych na
punkty, oznaczają:
(1) „Wccb” – oznacza wynik w kryterium „Cena”;
(2) „Cena minimalna brutto” – oznacza najniższą cenę całkowitą brutto spośród wszystkich ofert, które nie zostały odrzucone;
(3) „Cena oferowana brutto” – oznacza cenę całkowitą brutto podaną w ofercie, która jest
oceniana.
3. Okresy wyłączenia przejezdności podane w ofertach poszczególnych wykonawców, zostaną przeliczone przez zamawiającego na punkty według następującego wzoru:
Najkrótszy oferowany łączny okres wyłączenia przejezdności
Wocwp = -------------------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt
Oferowany łączny okres wyłączenia przejezdności w badanej ofercie
Poszczególne elementy we wzorze, przeznaczonym do przeliczania na punkty, oznaczają:
(1) „Wocwp” – oznacza wynik w kryterium „Okres całkowitego wyłączenia przejezdności;
(2) „Najkrótszy oferowany Okres całkowitego wyłączenia przejezdności” – oznacza najkrótszy Okres całkowitego wyłączenia przejezdności z podanych w ofertach, które nie
zostały odrzucone;
(3) „Oferowany okres całkowitego wyłączenia przejezdności ” - oznacza okres wyłączenia
przejezdności, podany w ofercie, która jest oceniana.

4. Okresy gwarancji jakości, podane w ofertach poszczególnych wykonawców, krótsze niż
12 miesięcy, zostaną przeliczone przez zamawiającego na punkty według następującego
wzoru:
Oferowany okres gwarancji jakości
Wogj = -------------------------------------------------------------- x 15 pkt
120 miesięcy
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5. Poszczególne elementy we wzorze, przeznaczonym do przeliczania na punkty, oznaczają:
(1) „Wogj” – oznacza wynik w kryterium „okres gwarancji jakości”;
(2) „Oferowany okres gwarancji jakości” – oznacza okres gwarancji jakości, podany w
ofercie, która jest oceniana;
Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 120 miesięcy otrzyma 15 pkt.
6. Terminy wykonania zamówienia, podane w ofertach poszczególnych wykonawców,
zostaną przeliczone przez zamawiającego na punkty według następującego wzoru:
Najkrótszy oferowany termin wykonania zamówienia
Wtwz = ------------------------------------------------------------------------------------- x 5 pkt
Oferowany termin wykonania zamówienia
Poszczególne elementy we wzorze, przeznaczonym do przeliczania na punkty, oznaczają:
(1) „Wtwz” – oznacza wynik w kryterium „Termin wykonania zamówienia”;
(2) „Najkrótszy oferowany termin wykonania zamówienia” – oznacza najkrótszy termin
wykonania zamówienia z podanych w ofertach ofert, które nie zostały odrzucone;
(3) „Oferowany termin wykonania zamówienia” – oznacza termin wykonania zamówienia,
podany w ofercie, która jest oceniana.
7. Punkty uzyskane przez daną ofertę w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
8. Cena całkowita brutto, podana w najkorzystniejszej ofercie, zostanie wpisana do treści
umowy w sprawie zamówienia publicznego jako „łączne wynagrodzenie brutto” wykonawcy.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą nastąpi w
terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem pkt
XIV.2 i pkt XIV.3.
2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, wymienionych w art. 94 ust. 2
ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego nastąpi w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić po dopełnieniu następujących formalności:
(1) wniesieniu przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób opisany w pkt XV SIWZ;
(2) przygotowaniu przez wybranego wykonawcę i zaakceptowaniu przez zamawiającego
harmonogramu realizacji robót, który będzie stanowił załącznik do umowy w sprawie
zamówienia publicznego, określającego terminy wykonania robót, wymienionych w
pozycjach na pierwszym poziomie grupowania w tabeli wartości elementów scalonych, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, oraz terminy ograniczenia przejezdności
– harmonogram realizacji robót powinien być wykonalny oraz zgodny z SIWZ i złożoną ofertą;

18

(3) przygotowaniu przez wybranego wykonawcę i zaakceptowaniu przez zamawiającego
programu organizacji robót, który będzie stanowił załącznik do umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
(4) przygotowaniu przez wybranego wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.), który będzie stanowił załącznik do
umowy w sprawie zamówienia publicznego;
(5) przygotowaniu przez wybranego wykonawcę i zaakceptowaniu przez zamawiającego
programu zapewnienia jakości, który będzie stanowił załącznik do umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
(6) w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – przekazania Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
(7) przekazaniu przez wybranego wykonawcę zamawiającemu oświadczenia kierownika
budowy, stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową lub robotami budowlanymi;
(8) przekazaniu przez wybranego wykonawcę zamawiającemu kopii ważnych zaświadczeń właściwych izb samorządu zawodowego potwierdzających wpis kierownika budowy oraz kierowników robót w poszczególnych branżach na listę członków danej
izby;
(9) przekazaniu przez wybranego wykonawcę zamawiającemu kopii uprawnień kierownika budowy oraz kierowników robót w poszczególnych branżach;
(10) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy oświadczenia inspektora
nadzoru inwestorskiego, stwierdzającego przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi;
(11) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy ważnych zaświadczeń
właściwych izb samorządu zawodowego potwierdzających wpis inspektora nadzoru
oraz inspektorów nadzoru w poszczególnych branżach na listę członków danej izby;
(12) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii uprawnień inspektora nadzoru oraz inspektorów nadzoru w poszczególnych branżach.
4. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może przed podpisaniem umowy przeznaczyć do
wykonywania czynności wymienionych w pkt V.3.2) SIWZ oraz § 9 ust. 2 Istotnych
postanowień umowy inną osobę (osoby) niż wskazane w ofercie pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę, na piśmie wykazu sporządzonego według wzoru określonego
w załączniku nr 7 do SIWZ, potwierdzającego spełnianie przez daną osobę (osoby) wymagań.
6. Zamawiający odmówi wyrażenia zgody, na wykonywanie czynności wymienionych w
pkt V.3.2) SIWZ oraz § 9 ust. 2 Istotnych postanowień umowy przez osobę inną niż
wskazana w ofercie, w przypadku niewykazania przez Wykonawcę, że dana osoba spełnia wymagania określone w SIWZ.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany
będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % (pięć
procent) ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.
3. Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych, w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o charakterze pieniężnym, w gwarancjach
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bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych lub w 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 2014 r. poz. 1804 oraz z
2015 r., poz. 978 i 1240).
4. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o numerze:
29 1130 1017 0020 0987 9520 0010.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej i wyrażenia przez wykonawcę zgody, zamawiający zaliczy kwotę wadium na poczet zabezpieczenia w formie pieniężnej.
6. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w oryginale w siedzibie zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie, w kancelarii jawnej (pokój
nr 24 na parterze).
7. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna zostanie uznane przez zamawiającego za prawidłowo wniesione, w przypadku, gdy z oryginału dokumentu będą wynikać
co najmniej następujące informacje:
(1) wystawca dokumentu będzie zobowiązany wypłacić kwotę zabezpieczenia na poczet
roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez
wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego;
(2) wystawca dokumentu będzie zobowiązany wypłacić kwotę zabezpieczenia nie później niż w terminie do 30 dni od otrzymania pierwszego pisemnego żądania zamawiającego, informującego o jego roszczeniach z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania przez wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego;
(3) beneficjentem kwoty zabezpieczenia będzie Muzeum Wojska Polskiego z siedzibą
przy Al. Jerozolimskich 3, 00-495 Warszawa;
(4) zobowiązanie wystawcy dokumentu do wypłaty kwoty zabezpieczenia będzie miało
charakter bezwarunkowy i nieodwołalny;
(5) zobowiązanie wystawcy dokumentu do wypłaty 100 % kwoty zabezpieczenia będzie
obejmować co najmniej okres od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, natomiast zobowiązanie wystawcy dokumentu do wypłaty 30 % kwoty zabezpieczenia
będzie obejmować okres od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych do dnia upływu okresu rękojmi.
8. Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej uznaje się moment wpływu
kwoty zabezpieczenia na rachunek bankowy zamawiającego, natomiast za termin wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna uznaje się moment wpływu oryginału
dokumentu do kancelarii jawnej w siedzibie zamawiającego.
9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej 70 % kwoty zabezpieczenia
zamawiający zwróci wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, natomiast pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia zamawiający zwróci wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady, wynoszącego 5 lat, liczonych od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna zamawiający zwróci wykonawcy dokument zabezpieczenia w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za
wady, wynoszącego 5 lat, liczonych od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru
robót budowlanych, przy czym w okresie od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych do upływu okresu rękojmi będzie uprawniony do żądania od wystawcy dokumentu jedynie 30 % kwoty zabezpieczenia.
XVI. Istotne dla stron postanowienia umowy, 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.
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1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, stanowią załącznik nr 9 do SIWZ.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na warunkach określonych
w istotnych postanowieniach umowy, uzupełnionych o postanowienia wynikające z oferty
wybranego wykonawcy oraz uzupełnionych lub zmienionych o postanowienia, których
konieczność wprowadzenia zaistniała w okresie od dnia wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do dnia podpisania umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia
publicznego w przypadkach szczegółowo opisanych w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Każdemu wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI
ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów tej ustawy.
2. W przedmiotowym postępowaniu Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Do wnoszenia i rozpatrywania odwołań stosuje się przepisy art. 180 – art. 198 ustawy z
dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy.
4. Od orzeczenia rozstrzygającego odwołanie każdemu wykonawcy przysługuje skarga.
5. Kwestie dotyczące skargi regulują przepisy art. 198a – art. 198g ustawy z dnia
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo
zamówień publicznych, odnoszą się do dostaw i nie mają związku z niniejszym postępowaniem.
3. Zamówienia, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo
zamówień publicznych, odnoszą się do zamówień sektorowych i nie mają związku z niniejszym postępowaniem.
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XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.
1. Zamawiający oświadcza, że wszelką korespondencję, związaną z niniejszym postępowaniem, przesyłaną w formie elektronicznej, należy kierować na adres poczty elektronicznej: „przetarg@muzeumwp.pl”.
2. Zamawiający oświadcza, że jego strona internetowa znajduje się pod adresem
„www.muzeumwp.pl”.
XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XXIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych, oraz informacja, które
spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXVI. Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art.
29 ust. 3a ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, określenie
uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a tej ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia
tych wymagań, a także określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, w przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w
art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zostały określone w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ.
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XXVII. Określenie liczby i okresu wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą
wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz określenie uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli
spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 tej ustawy,
oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, w przypadku gdy zamawiający
przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. –
Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
XXVIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art.
36a ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
XXIX. W przypadku zamówień na roboty budowlane – wymagania dotyczące umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie
spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu,
jeżeli zamawiający określa takie wymagania, a także informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub
przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje.
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane
oraz informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,
zostały zawarte w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 10 do
SIWZ.
XXX. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w
sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość,
zgodnie z art. 143a ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający oświadcza, że procentowa wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane wynosi 5 % łącznego wynagrodzenia brutto.
XXXI. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy z dnia
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a
ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż waga kryterium „ceny całkowitej brutto” nie przekracza 60 %.
XXXII. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2
ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
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XXXIII. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które
części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego
oferty w większej niż maksymalna liczbie części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XXXIV. Załączniki do SIWZ.
1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 2 – formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
3. Załącznik nr 3 – formularz oświadczenia o spełnianiu warunków
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie o udostępnieniu zasobów
5. Załącznik nr 5 – informacja w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 6 – wykaz wykonanych robót budowlanych;
7. Załącznik nr 7 – wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia;
8. Załącznik nr 8 – karta gwarancyjna;
9. Załącznik nr 9 – tabela wartości elementów scalonych;
10. Załącznik nr 10 – istotne postanowienia umowy;
11. Załącznik nr 11– Projekt budowlany kompleksu Muzeum Wojska Polskiego – Wjazd
wraz z tunelem część 03.0 Projekt zagospodarowania terenu, część 03.1 Projekt architektoniczno-budowlany, dotyczący robót budowlanych na terenie otwartym;
12. Załącznik nr 12 – Projekt budowlany kompleksu Muzeum Wojska Polskiego – Wjazd
wraz z tunelem część 03.0 Projekt zagospodarowania terenu, część 03.1 Projekt architektoniczno-budowlany, dotyczący robót budowlanych na terenie zamkniętym;
13. Załącznik nr 13 – Projekt budowlany kompleksu Muzeum Wojska Polskiego – Wjazd
wraz z tunelem Dokumenty formalno-prawne, dotyczący robót budowlanych na terenie
otwartym;
14. Załącznik nr 14 – Projekt budowlany kompleksu Muzeum Wojska Polskiego – Wjazd
wraz z tunelem Dokumenty formalno-prawne, dotyczący robót budowlanych na terenie
zamkniętym;
15. Załącznik nr 15 – Projekt wykonawczy – Wjazd wraz z tunelem – ETAP II;
16. Załącznik nr 16 – Przedmiar robót – Wjazd wraz z tunelem – ETAP II;
17. Załącznik nr 17 – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II;
18. Załącznik nr 18 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – roboty ziemne;
19. Załącznik nr 19 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – podłoża i podkłady;
20. Załącznik nr 20 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Konstrukcje żelbetowe;
21. Załącznik nr 21 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Konstrukcje stalowe;
22. Załącznik nr 22 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Beton architektoniczny;
23. Załącznik nr 23 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Hydroizolacje;
24. Załącznik nr 24 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Izolacje termiczne;
25. Załącznik nr 25 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Obróbki blacharskie;
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26. Załącznik nr 26 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Odtworzenie muru Cytadeli i
prace konserwatorskie;
27. Załącznik nr 27 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej;
28. Załącznik nr 28 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Impregnacja betonu;
29. Załącznik nr 29 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Okładziny ścian i sufitów;
30. Załącznik nr 30 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Posadzki epoksydowe;
31. Załącznik nr 31 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Ślusarka i inne elementy;
32. Załącznik nr 32 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Wyposażenie;
33. Załącznik nr 33 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Rusztowania;
34. Załącznik nr 34 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne;
35. Załącznik nr 35 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Zieleń;
36. Załącznik nr 36 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Nawierzchnie utwardzone;
37. Załącznik nr 37 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Organizacja ruchu i oznakowanie pionowe i poziome;
38. Załącznik nr 38 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Elementy zabezpieczające;
39. Załącznik nr 39 – Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa nr 788N/13 z
dnia 20.04.2013 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę wjazdu wraz z tunelem, wraz z potwierdzeniem ostateczności;
40. Załącznik nr 40 – Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa nr 115/2013 z
dnia 01.07.2013 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę wjazdu wraz z tunelem, wraz z potwierdzeniem ostateczności;
41. Załącznik nr 41 – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 131/2013 z dnia 01.07.2013 r.
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę wjazdu wraz z
tunelem, wraz z postanowieniem Wojewody Mazowieckiego nr 302/2013 z dnia
16.09.2013 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki oraz wraz z potwierdzeniem ostateczności;
42. Załącznik nr 42 – Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa – Stołecznego
Konserwatora Zabytków nr 1723N/17 z dnia 25.08.2017 r. w sprawie zmiany decyzji
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa – Stołecznego Konserwatora Zabytków nr
788N/13 z dnia 20.04.2013 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę wjazdu wraz z tunelem, wraz z potwierdzeniem ostateczności;
43. Załącznik nr 43 - Decyzja Prezydenta m. st. Warszawy – Stołecznego Konserwatora
Zabytków, zawierająca zezwolenie na prowadzenie badań archeologicznych w formie
nadzoru archeologicznego;
44. Załącznik nr 44 - Szkic określający: teren budowy, który zostanie przekazany przez
Zamawiającego Wykonawcy w związku z budową bramy wjazdowej z tunelem oraz
orientacyjną lokalizację studni i skrzynek, do których wykonawca zobowiązany będzie
podłączyć budowaną przez siebie infrastrukturę techniczną.
45. Załącznik nr 45 - Szkic określający: Wymagane światło przejazdu.
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Załącznik nr 1

Muzeum Wojska Polskiego
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na
budowę wjazdu wraz z tunelem do siedziby
Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej
Nazwa firmy: ..............................................................................................................................
Adres siedziby: ..........................................................................................................................
Numery NIP i REGON: ..............................................................................................................

(w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy w tym miejscu wpisać dane wszystkich wykonawców)
oferuje wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
I. Cena całkowita netto za wykonanie całości zamówienia: .......................................................
– słownie: ...................................................................................................................................
Kwota całkowita podatku od towarów i usług za wykonanie całości zamówienia: ...................
– słownie: ...................................................................................................................................
Cena całkowita brutto za wykonanie całości zamówienia: ..................................................
– słownie: ..................................................................................................................................
Oświadczamy, że cena całkowita brutto za wykonanie całości zamówienia ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny w związku
z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
II. Okres gwarancji jakości: ………. miesięcy (słownie: ……………………
……………………………………………………………………….... miesięcy), licząc od dnia
podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych (długość okresu podstawowego
gwarancji nie może przekroczyć 120 miesięcy pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych).
III. Termin wykonania zamówienia; ……………………tygodni (słownie:
…………………………………………………….... tygodni), licząc od dnia podpisania umowy o
zamówienie publiczne.
IV. Okres całkowitego wyłączenia przejezdności: … dni : w tym:
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Przedmiot robót związanych

Lp

Ilość dni

z wyłączeniem przejezdności
1

Prace przygotowawcze

2

Strop sekcji 1

3

Strop sekcji 2

4

Strop sekcji 3

5

Strop sekcji 4

6

Pozostałe prace
Razem

V. Oświadczamy, że w związku z ryczałtowym charakterem cena całkowita brutto za wykonanie zamówienia obejmuje wszelkie koszty i wszelkie ryzyka związane z wykonaniem
zamówienia, w tym również wartość wzrostu cen materiałów i usług.
VI. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi, iż w związku z ryczałtowym charakterem cena całkowita brutto nie podlega jakimkolwiek zmianom lub jakiejkolwiek waloryzacji, z wyjątkiem
przypadków określonych w istotnych postanowieniach umowy oraz z wyjątkiem przypadków
określonych w przepisach prawa.
VII. Maksymalna kwota brutto, przewidywana do sfinansowania przez zamawiającego w roku 2021 określona przez nas według przewidywanych terminów zakończenia wykonywania
poszczególnych robót, wynosi: ....................................................
– słownie: ...................................................................................................................................
VIII. Maksymalna kwota brutto, przewidywana do sfinansowania przez zamawiającego w
roku 2022, określona przez nas według przewidywanych terminów zakończenia wykonywania poszczególnych robót, wynosi: ......................................
– słownie: ...................................................................................................................................
IX. Do oferty załączamy kosztorys ofertowy oraz tabelę wartości elementów scalonych,
sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
X. Oświadczamy, że kosztorys ofertowy sporządziliśmy przy zastosowaniu następujących
stawek do kosztorysowania:
(1) stawka roboczogodziny – .......... zł (słownie: .................................................. złotych);
(2) wskaźnik kosztów zakupu materiałów – .......... % (słownie: ................................ procent);
(3) wskaźnik kosztów użycia sprzętu – .......... % (słownie: ................................ procent);
(4) wskaźnik zysku – .......... % (słownie: ....................................... procent);
(5) wskaźnik kosztów pośrednich – .......... % (słownie: ....................................... procent);
(W przypadku, gdy przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego wykonawca przyjmuje różne
stawki dla różnych rodzajów robót (branż), w treści formularza ofertowego należy albo wypi-
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sać wszystkie stawki dla każdego rodzaju robót (każdej branży), który był wyceniany odrębnie, albo wyliczyć średnią arytmetyczną dla poszczególnych stawek i wpisać wyliczoną wartość; jeżeli wskaźnik kosztów użycia sprzętu wykonawca ujmuje we wskaźniku kosztów pośrednich, wówczas w pozycji „wskaźnik kosztów użycia sprzętu” należy wpisać „0” lub wykreślić miejsce przewidziane na wpisanie tego wskaźnika).
XI. Zobowiązujemy się stosować stawki do kosztorysowania określone w pkt X niniejszej oferty do obliczania wynagrodzenia za wykonanie wszelkich robót, które zostaną
nam zlecone przez Zamawiającego w wyniku zmian wprowadzonych aneksem do
umowy lub załączników do umowy, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie innych stawek do kosztorysowania.
XII. Do oferty załączamy aktualny na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające że
nie podlegamy wykluczeniu i spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
XIII. Oświadczamy, że nie zamierzamy powierzyć wykonania żadnej części zamówienia
podwykonawcom / oświadczamy, że wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom: (niepotrzebne przekreślić lub wykreślić
oraz ewentualnie wypełnić; w przypadku powierzania części zamówienia podwykonawcom
należy wskazać co najmniej firmy podwykonawców oraz nazwy części zamówienia powierzanych podwykonawcom) ...........................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
XIV. Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
nie polegamy na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów / oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegamy na zasobach lub sytuacji innych podmiotów w
następującym zakresie: (niepotrzebne przekreślić lub wykreślić oraz ewentualnie wypełnić): .
.............................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
XV. Po otwarciu ofert zobowiązujemy się złożyć oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez
Zamawiającego informacji na stronie internetowej o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, o firmach oraz adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w
terminie oraz cenach i okresach podstawowych gwarancji jakości, zawartych w ofertach.
XVI. W przypadku, gdy nasza oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązujemy się złożyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, potwierdzające spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z niniejszego postępowania.
XVII. Oświadczamy, że przed złożeniem oferty zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi, przedmiarami
robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, tabelą wartości elementów
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scalonych, istotnymi postanowieniami umowy, kartą gwarancyjną i pozostałymi załącznikami
do SIWZ oraz że akceptujemy je bez zastrzeżeń.
XVIII. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do
przygotowania niniejszej oferty.
XIX. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie
i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz we wszystkich załącznikach do SIWZ.
XX. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 90 dni, licząc od dnia upływu
terminu składania ofert, a na potwierdzenie związania niniejszą ofertą wnieśliśmy wadium w
wysokości 100.000,- zł (sto tysięcy złotych) w formie .......................................................
XXI. Zobowiązujemy się zawiadomić zamawiającego na piśmie o wszelkich zmianach w naszej sytuacji w stosunku do treści dokumentów składających się na ofertę, które zaistnieją w
okresie od upływu terminu składania ofert do dnia otrzymania przez nas zawiadomienia o
wyniku postępowania.
XXII. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych na stronach
......................, niniejsza oferta, której częścią są wszelkie załączniki, jest jawna i nie zawiera
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane.
XXIII. Oświadczamy, że akceptujemy warunki rozliczenia łącznego wynagrodzenia określone w istotnych postanowieniach umowy.
XXIV. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowywaniem niniejszego postępowania i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia niniejszej oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.
XXV. Oświadczamy, że wybór oferty naszej firmy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
/ Oświadczamy, że wybór oferty naszej firmy będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(niepotrzebne wykreślić lub przekreślić; w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania obowiązku podatkowego, należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez
kwoty podatku).
XXVI. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się przed zawarciem umowy do
wniesienia zabezpieczenia jej należytego wykonania w wysokości 5 % ceny całkowitej
brutto za wykonanie całości zamówienia oraz do spełnienia innych formalności określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XXVII. Oświadczamy, że wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na następujący adres do korespondencji, numer faksu i adres poczty elektronicznej:
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Adres do korespondencji: ..........................................................................................................
Numer faksu: ..............................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ......................................................................................................

XXVIII. Do oferty załączamy wydruk potwierdzenia przelewu kwoty wadium wniesionego w
formie pieniężnej lub oryginał dokumentu wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna
(ten punkt mogą pominąć lub zmodyfikować wykonawcy, którzy wnieśli wadium w formie
innej niż pieniężna i dostarczyli oryginał dokumentu wadium do siedziby zamawiającego w
odrębnej przesyłce niż niniejsza oferta).
XXIX. Oświadczamy, że zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na rachunek bankowy o następującym numerze: ........................................................................... (ten
punkt nie dotyczy wykonawców wnoszących wadium w formie innej niż pieniężna).

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

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

(miejscowość i data)

(podpis osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy)
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Załącznik nr 2

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na budowę wjazdu wraz z tunelem do
siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej :

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że ……………………………………………………………………………..
(firma/imię nazwisko wykonawcy)
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz
art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Prawo zamówień publicznych

_________________________________
data oraz podpis (imię i nazwisko)
uprawnionego 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, 16-20 lub art. 24 ust. 5
pkt. 1-8 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24
ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..……

_________________________________
data oraz podpis (imię i nazwisko)
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że podmiot, na którego zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu

…………………………………………………………………….………………………:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp,
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy
Pzp .

_________________________________
data oraz podpis (imię i nazwisko)
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 3

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na budowę wjazdu wraz z tunelem do
siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej :

Oświadczam, że ……………………………………………………………………………..
(firma/imię nazwisko wykonawcy)
spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na budowę
wjazdu wraz z tunelem do siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej

_________________________________
data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów*: …
..…………………………………………………………………………………………
(wskazanie podmiotu)

w następującym zakresie:
…………………………………………….……………………………………………
(określenie odpowiedniego zakresu dla wskazanego podmiotu)

_________________________________
data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców.
*uzupełnić wolne (puste) miejsca w wierszach, o ile dotyczy
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Załącznik Nr 4

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
:

Oświadczam, że

………………………………………………………………………………………………
(firma/imię i nazwisko, adres, NIP podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

zobowiązuję się do oddania na rzecz:

………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)
następujące zasoby niezbędne do wykonania zamówienia publicznego na budowę wjazdu
wraz z tunelem do siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej:

zdolność techniczna - obejmujące ………………………………………………
zdolność zawodowa - obejmujące ………………………………………………
sytuacja finansowa - obejmujące …………………………………………..……
sytuacja ekonomiczna - obejmujące ………………………………….……………
na okres
……………………………………………………………………………………………

……………………………………

……………………………………………….

(miejsce i data złożenia oświadczenia)
pozycji zasoby)

(podpis podmiotu oddającego do dys-
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Załącznik nr 5

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

INFORMACJA

w sprawie przynależności do grupy kapitałowej

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na budowę wjazdu wraz z tunelem do
siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej,
informujemy, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184,
1618 i 1634) / informujemy, że należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i
1634) i poniżej przedstawiamy listę podmiotów, wchodzących w skład tej grupy kapitałowej,
wskazując ich nazwy oraz adresy siedzib: (niepotrzebne przekreślić lub wykreślić oraz ewentualnie wypełnić) ……………………

miejscowość i data)

(podpis osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy)

Informacji sporządzonej według niniejszego wzoru nie należy dołączać do oferty, lecz należy ją przekazać Zamawiającemu z
własnej inicjatywy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji na stronie internetowej o kwocie jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o firmach oraz adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
oraz cenach i okresach podstawowych gwarancji jakości, zawartych w ofert
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Załącznik nr 6
.................................................

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na budowę wjazdu wraz z tunelem do
siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej, oświadczamy, że w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a – jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy następujące roboty budowlane:
L.p
.

Rodzaj robót
budowlanych

Miejsce
wykonania
robót

Podmiot, na
rzecz którego
roboty zostały
wykonane

Wartość
brutto

Data rozpoczęcia

Data
zakończenia

1

2

3

4

5

6

Do niniejszego wykazu dołączamy dowody, określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.

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

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

(miejscowość i data)

(podpis osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy)

Wykazu sporządzonego według niniejszego wzoru nie należy dołączać do oferty, lecz należy go przekazać Zamawiającemu
dopiero w przypadku otrzymania wezwania ze strony Zamawiającego do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowania oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania
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Załącznik nr 7

Nazwa wykonawcy

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

WYKAZ OSÓB
skierowanych do realizacji zamówienia
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na budowę wjazdu wraz z tunelem do
siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej, oświadczamy, że do realizacji tego zamówienia publicznego skierowaliśmy osoby wymienione w poniższej tabeli.
Jednocześnie w poniższej tabeli przedstawiamy zakres czynności wykonywanych przez poszczególne osoby oraz informacje na temat wykształcenia, doświadczenia, uprawnień i kwalifikacji
zawodowych poszczególnych osób, a także informację o podstawie dysponowania tymi osobami.

L
p

Imię i nazwisko

Zakres czynności

Wykształcenie

Doświadczenie

Uprawnienia

Kwalifikacje
zawodowe

Podstawa dysponowania

1

2

3

4

5

6

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

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

(miejscowość i data)

(podpis osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

Wykazu sporządzonego według niniejszego wzoru nie należy dołączać do oferty, lecz należy go przekazać Zamawiającemu
dopiero w przypadku otrzymania wezwania ze strony Zamawiającego do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowania oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania
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Załącznik nr 8

KARTA GWARANCYJNA
§1
Przedmiot gwarancji jakości
1.

2.

W związku z wykonaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego umowy, zwanej
dalej „umową", na ………………………………………………………………Wykonawca
niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zamówienia objętego umową
na warunkach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej.
Strony ustalają że zmiana właściciela lub użytkownika obiektów nie ma wpływu na
ważność i okresy zakończenia niniejszej gwarancji jakości.
§2
Okresy gwarancji jakości

1.
2.

Okres gwarancji jakości wynosi ……(słownie ……………….) miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
Zamawiający jest uprawniony do korzystania z gwarancji jakości od dnia podpisania
protokołu końcowego odbioru robót budowlanych do dnia upływu okresu gwarancji, w
tym również w przypadkach, gdy wada wystąpiła lub ujawniła się przed upływem okresu gwarancji, a zawiadomienie o wadzie zostało przekazane po upływie okresu gwarancji.
§3
Obowiązki Wykonawcy

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego
usuwania wad fizycznych rzeczy dostarczonych lub wad robocizny wykonanej przez
Wykonawcę lub jego podwykonawców.
Jeżeli naprawa rzeczy okaże się niemożliwa, Wykonawca zobowiązuje się wymienić
rzecz na nową, wolną od wad, a okres gwarancji dla tej rzeczy rozpocznie bieg na nowo, licząc od daty dokonania wymiany.
Strony ustalają, że w przypadku wymiany części rzeczy, postanowienia § 3 ust. 2 mają
odpowiednie zastosowanie do wymienionej części rzeczy.
Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadamiać Wykonawcę o ujawnionych
wadach dostarczonych rzeczy lub wykonanej robocizny.
Wykonawca oświadcza, że zawiadomienia o ujawnionych wadach dostarczonych rzeczy lub wykonanej robocizny należy kierować na następujący adres do korespondencji,
następujący numer faksu lub następujący adres poczty elektronicznej: …….
Wykonawca zobowiązuje się przystępować do usuwania wad w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady rzeczy lub robocizny albo dostarczać rzeczy wolne od wad, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia Zamawiającego.
W przypadku, gdy usunięcie awarii wymaga terminu dłuższego niż 14 dni, Wykonawca
zobowiązuje się poinformować Zamawiającemu na piśmie o tej okoliczności wraz z
uzasadnieniem, zaproponować nowy termin i złożyć wniosek o wyrażenie zgody przez
Zamawiającego na wyznaczenie nowego terminu.
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9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.

W przypadku, gdy usunięcie awarii wymaga terminu dłuższego niż 14 dni, Wykonawca
zobowiązuje się usunąć awarię w terminie wskazanym przez Zamawiającego w odpowiedzi na wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 8 niniejszej gwarancji.
W przypadku, gdy usunięcie awarii wymaga terminu dłuższego niż 14 dni, Wykonawca
zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu możliwość korzystania z rzeczy zastępczej
do czasu zakończenia naprawy.
Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, jest uprawniony do zabrania na swój koszt
wadliwych lub uszkodzonych rzeczy z miejsca, w którym się znajdują na stałe, do miejsca naprawy.
Wykonawca zobowiązuje się do naprawy na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych w związku z prowadzeniem prac związanych z usuwaniem wad rzeczy lub robocizny.
Wykonawca zobowiązuje się pokrywać w całości koszty robocizny, dojazdów, pobytu,
części zamiennych oraz materiałów niezbędnych do wykonania napraw gwarancyjnych.
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszelkie czynności wynikające z udzielonej
gwarancji na własne ryzyko.
Strony ustalają, że okres gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu w zakresie i o
czas, w jakim rzecz była wadliwa.
Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego w formie pisemnej o czasie
przedłużenia okresu gwarancji.
Zamawiający zobowiązuje się potwierdzać Wykonawcy usunięcie wad, dostarczenie
rzeczy wolnych od wad lub zapewnienie możliwości korzystania z rzeczy zastępczej w
formie pisemnej.
Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z postanowieniami
umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady lub nie usunie
wady w terminach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej.
Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia wady wybranej osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia
wady lub nie usunie wady w terminach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej.
Strony ustalają, że usunięcie wady nie zwalnia Wykonawcy z dalszej odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji jakości.
Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych, dokonywanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się zawiadamiać Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni o planowanym terminie przeglądu gwarancyjnego.
§4
Wyłączenia z zakresu gwarancji jakości

Strony ustalają, że nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek działania siły wyższej, aktów wandalizmu, normalnego zużycia oraz użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji lub jego
przeznaczeniem
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