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NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
Zamawiającym jest:  
 
TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. 
 
 siedziba Zamawiającego: ul. Włocławska 167, 87 - 100 Toruń 
 adres do korespondencji: ul. Włocławska 167, 87 - 100 Toruń 
 tel.: 56 699 54 00 
 fax: 56 699 54 17 
 NIP: 9562295531 
 REGON: 341137054 
 godziny pracy: poniedziałek - piątek od 8.00 do 16.00, 
 adres strony internetowej: http://www.centrum-innowacyjności.pl/   
 Konto bankowe: mBank SA o/Toruń   98 1140 2088 0000 5969 9800 1001 
 Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS – Rejestr Przedsiębiorców:  

nr KRS 0000394866 
 Kapitał zakładowy 8 693 000,00  zł opłacony w całości 

 

1. DEFINICJE. 
 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za: 
 
1) Zamawiającego – należy rozumieć stronę udzielającą niniejszego zamówienia: TARR Centrum 

Innowacyjności Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Włocławskiej 167, 87 - 100 Toruń 
2) Wykonawcę – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego, 

3) Konsorcjum – należy przez to rozumieć dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, 

4) Postępowanie – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie  niniejszego zamówienia 
publicznego, 

5) SIWZ – należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia, 
6) Zamówienie - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot w sposób 

szczegółowy został opisany w niniejszej SIWZ 
7) Ustawę Pzp – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 ze zmianami) 
 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. 
 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 ze zmianami) wraz z 
aktami wykonawczymi. 
 

3. JĘZYK, W KTÓRYM PROWADZONE JEST POSTĘPOWANIE 
 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, a  sporządzone w 
języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3522
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3522
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3522
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3522
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4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Realizacja założeń dokumentacji projektowej dotyczącej niniejszego zamówienia polega na 

wykonaniu rozbudowy instalacji Systemu Telewizji Dozorowej (CCTV), rozbudowy instalacji Systemu 

Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oraz rozbudowy instalacji Systemu Kontroli Dostępu (SKD). 

Zakres prac obejmuje w szczególności: 

 rozbudowę tras kablowych i okablowania, 

 rozbudowę instalacji urządzeń i osprzętu, 

 rozbudowę konfiguracji systemu, 

 uruchomienie i przetestowanie wszystkich elementów rozbudowanych, 

 sprawdzenie integralności elementów systemu dotychczasowego i rozbudowanego, 

 rozbudowa stanowiska operatora. 

Wszystkie prace rozbudowy muszą być wykonane zgodnie z normami opisanymi w dokumentacji 

projektowej, w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówienie oraz zgodnie z najlepszymi 

praktykami w pełnie profesjonalnie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją wykonawczą i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ:  

Załącznik Nr 5   – Wzór umowy, 

Załącznik Nr 6  – Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową. 

 Załączone przedmiary i kosztorysy mają jedynie charakter pomocniczy. 

 

2. Lokalizacja: Toruń, ul. Włocławska 167, budynek G 

3. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej, określa klasę produktu, będącego 
przedmiotem zamówienia służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub 
konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego 
określenia przedmiotu zamówienia, gdy nie było to możliwe przy użyciu dostatecznie dokładnych i 
zrozumiałych określeń. W przypadku, gdy w którejkolwiek części projektów wykonawczych, 
przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w SIWZ lub w innych 
dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia znajduje się wskazanie 
dotyczące znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający przyjmuje zastosowanie 
rozwiązań równoważnych przy realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku wskazania przez 
zamawiającego w ww. dokumentach norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia 
Zamawiający również dopuszcza rozwiązania równoważne. Podane w opisie przedmiotu zamówienia 
nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy pzp, a mają jedynie za zadanie 
sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. Wymogi 
dotyczące rozwiązań równoważnych określa Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia.  

Wymogi dotyczące rozwiązań równoważnych: Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne, które 
mogą być zastosowane w toku realizacji prac na obiekcie o ile ich rodzaj i parametry nie spowodują 
naruszenia warunków uzyskania certyfikatu TIER III Constructed Facility, o który Zamawiający zamierza 
się ubiegać po wykonaniu przedmiotu zamówienia. Urządzenia równoważne nie mogą również 
naruszać warunków uzyskanego certyfikatu TIER III Design Documents, w szczególności kryteriów 
opisanych jako TIER III Concurently Maintainable. Certyfikat został uzyskany przez Zamawiającego dla 
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dokumentacji będącej załącznikiem do postępowania. Wszystkie kryteria i dokumentacja związana z 
przedstawionymi certyfikatami jest dostępna na stronie http://uptimeinstitute.com/. 

4. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rozbudowa i rozwój działalności Toruńskiego 
Parku Technologicznego” współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej działanie 5.3 
Wspieranie Ośrodków Innowacyjności, oś priorytetowa 5 Dyfuzja Innowacji, Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. 

5. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

45.30.00.00-Roboty instalacyjne w budynkach 

45.31.00.00-Roboty instalacyjne elektryczne 

45.31.10.00-Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45312200-Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 

45317000-Inne instalacje elektryczne 

 
 

 

5. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE. 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

 

6. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. 
 

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia 
podstawowego na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

7. INFORMACJE O OFERCIE WARIANTOWEJ, UMOWIE RAMOWEJ I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
 

Wymagany termin wykonania obu części zamówienia: od podpisania umowy do 31.08.2015. 

 

9.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzał przeznaczyć na realizację całości lub 
części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

  

10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, 
ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE 

BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY. 

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny 

http://uptimeinstitute.com/
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spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert. W 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie dokumenty dotyczące spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu powinny potwierdzać, że każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie spełnia samodzielnie niniejszy warunek.  

W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg Załącznika do SIWZ. 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
Ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
Ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 
11 Ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

8) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów wskazanych w pkt. 1: 

1) ppkt. 2)-4) i 6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) nie zalega z nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

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

2) ppkt. 5) i 7 ) -  składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
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3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie 
wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z 
odpowiednia datą wymaganą dla tych dokumentów. 

5. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienie do wykonywania 

określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności. Ponieważ przepisy prawa nie 
wymagają  posiadania szczególnych uprawnień Zamawiający nie określa szczególnych warunków w 
tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w 
oparciu o złożone dokumenty. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu nie później niż na dzień składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegający 
się o zamówienie dokumenty dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu powinny 
potwierdzać, że każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie spełnia niniejszy 
warunek. 

W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

1.) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg Załącznika do SIWZ.  

6. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie. Zamawiający nie określa szczególnych warunków w tym zakresie. Zamawiający 
dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu nie później niż 
na dzień składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie 
dokumenty dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu powinny potwierdzać, że 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie spełniają niniejszy warunek. 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg Załącznika do SIWZ. 

7. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie określa 
szczególnych warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie 
spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień składania ofert. W przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie dokumenty dotyczące spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu powinny potwierdzać, że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
łącznie spełniają niniejszy warunek. 

W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg Załącznika do SIWZ. 

8. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy znajdują się w odpowiedniej sytuacji 

ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie określa szczególnych warunków w tym zakresie. 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone 
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dokumenty. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
nie później niż na dzień składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegający się o 
zamówienie dokumenty dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu powinny 
potwierdzać, że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie spełniają niniejszy 
warunek. 

W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg Załącznika do SIWZ. 

9. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca(y) 
spełnia(ja) warunki udziału w postępowaniu. 

10. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia 

11. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1) i 8) oraz w pkt. 5 pkt. 1), pkt. 6 ppkt. 1), pkt. 7 ppkt. 1), 
pkt. 8 ppkt. 1) i pkt. 10 składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, o których mowa w niniejszym 
rozdziale są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę.  

 
 

11.  WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania w postępowaniu. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez 
notariusza należy dołączyć do oferty. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić 
Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swej treści następujące postanowienia: 

 
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być 

zrealizowanie zamówienia), 
3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

gwarancji i rękojmi, 
4) określenie lidera Konsorcjum, 
5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z  jego członków do 

czasu wykonania zamówienia, oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, odpowiedzialność za realizację 
zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 

6) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 

7) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

3. Wszyscy Wykonawcy należący do Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. 

 

12. WADIUM. 
 

1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców zaproszonych do składania ofert wniesienia wadium w 
wysokości 8 000,00 zł 
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. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej w tytule przelewu, a w przypadku wnoszenia 
wadium w innej formie - w treści dokumentu, należy wyraźnie zaznaczyć, jakiego zamówienia wadium 
dotyczy. 
 
2. Forma wadium: 

 
1) wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach:  
a) w pieniądzu,  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych,   
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,    
e) 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. 2007 
Nr 42, poz.275, z późn. zm.). 

 
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być 

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji, 
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, 
lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty 
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.”. 

f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie;  

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy”. 

   
3) postanowienia pkt. 2) powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych powyżej w pkt. 

1) lit. b) i e). 
 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
 
1) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek 

bankowy Zamawiającego prowadzony przez: 
 

mBank S.A. o/Toruń          98 1140 2088 0000 5969 9800 1001 
 
W tytule przelewu należy wpisać: 
 „WADIUM  TARRCI/RB_CCTV/POIG_5.3/1/2015”  
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2) w przypadku składania wadium w innej postaci niż pieniężna Wykonawca winien przedstawić 
ORYGINAŁ dokumentu (chyba, że z warunków gwarancji/poręczenia jednoznacznie wynika, że 
Zamawiający może zrealizować uprawnienia wynikające z gwarancji/poręczenia niezależnie od 
tego kto posiada oryginał dokumentu, czy dokument został zwrócony, zniszczony itd. – wówczas 
może być przedstawiona kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).  
 

3) w przypadku składania wadium w innej postaci niż pieniężna dokument wadium należy umieścić 
w oddzielnej, zamkniętej kopercie z jednoznacznym określeniem zawartości – „wadium”. 

  
4. Termin wniesienia wadium. 

 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, 
gdy wymagana kwota zostanie zaksięgowana na podanym rachunku bankowym przed upływem 
terminu składania ofert.    
 

5. Zwrot wadium. 
 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 
 

6. Utrata wadium. 
 
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 
 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 
 

2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
Ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, co powodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
 

 

13. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 
 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 

 
 

14. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 

DOKUMENTÓW. 
 
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.  

2. Korespondencję należy kierować: 
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1) na adres korespondencyjny Zamawiającego: TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.,  
ul. Włocławska 167, 87 - 100 Toruń, 

2) drogą elektroniczną na adres: przetarg.rb@tarrci.pl 

3) faksem na nr: 56 699 54 17 

 

z dopiskiem:  

Przetarg „TARRCI/RB_CCTV/POIG_5.3/1/2015” 

 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za 
wniesione z chwilą, gdy doszły one do strony w taki sposób, że mogła się ona zapoznać z ich treścią. 

15. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami, w szczególności do 
udzielania informacji i wyjaśnień oraz żądania od Wykonawców dokumentów, informacji, wyjaśnień, są: 

 
 Pani Beata Kmieć - Radca prawny, faks: 56 699 54 17, e-mail: przetarg.rb@tarrci.pl 
 Pan Wojciech Piontek – Dyrektor ds. Inwestycji, faks: 56 699 54 17, e-mail: przetarg.rb@tarrci.pl 
 Pan Sławomir Kozłowski – Dyrektor CPD, faks: 56 699 54 17, e-mail: przetarg.rb@tarrci.pl 

 

16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
 
1. Wymagania podstawowe. 

 
1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 
2) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, 
3) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z 
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka 
osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby, 

4) w przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty przez 
pełnomocnika, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oryginał udzielonego 
pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem stosownego 
pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego upoważnione, 

5) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę 
i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie, 

6) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby, 

7) dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie 
podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, 

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

 
2. Forma oferty 

 

mailto:przetarg.rb@tarrci.pl
mailto:przetarg.rb@tarrci.pl


 

 

13 

 

1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie 
większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4, dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,    

2) stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących Załączniki do niniejszej SIWZ i 
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie 
czytelnym pismem, 

3) dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu, 

4) całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie, 

5) Zaleca się, żeby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę 
(lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie 
wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie 
muszą być numerowane i parafowane, 

6) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) 
muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę, 

7) dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być złożone w formie wymaganej przez ustawę Pzp 
oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być 
składane (Dz.U. 2013 r. poz. 231). Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 
dokumentów wchodzących w skład winsoku musi być potwierdzona przez osobę (osoby) 
podpisującą (podpisujące) wniosek zgodnie z treścią dokumentu(ów) potwierdzających 
umocowanie. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem powinno zawierać treść poświadczenia, np. 
„Poświadczam za zgodność z oryginałem oraz datę potwierdzenia, podpis i pieczątkę imienną”, 

8) pożądane przez Zamawiającego jest złożenie przez Wykonawcę w ofercie spisu treści                           
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 
 

3. Zawartość oferty. 
 
1) kompletna oferta musi zawierać: 

 
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzorów do niniejszej SIWZ, 
b) Dokumenty i oświadczenia wskazane w dziale 10 SIWZ, 
c) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, 
 

 
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji.  
 
Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł udostępniać informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późniejszymi 
zmianami). Wykonawca nie może objąć tajemnicą informacji odzwierciedlających publiczny charakter 
niniejszego postępowania. Wykonawca dokonujący ww. zastrzeżenia musi wykazać, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
            

17. MIEJSCE TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT. 
 

1. Ofertę należy złożyć w  formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: 
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TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. 
ul. Włocławska 167, 87 - 100 Toruń (sekretariat)  
w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia 18.06.2015 do godziny 09.00 

 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę 

(paczkę) należy opisać następująco: 
 

TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. 
ul. Włocławska 167, 87 - 100 Toruń 

 
Oferta na wykonanie zamówienia publicznego 

„TARRCI/RB_CCTV/POIG_5.3/1/2015” 

Nie otwierać przed dniem: ………………. do godziny ………. 

 
3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 
4. W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego, liczy się data, godzina i minuta dostarczenia oferty 

do siedziby Zamawiającego. 
 
 

18. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY. 
 

1. Skuteczność zmian lub wycofania oferty. 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie 
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do 
składania ofert. 

 
2. Zmiana złożonej oferty. 

Zmiany poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”, kopertę (paczkę) 
każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr......”. 

 
3. Wycofanie złożonej oferty 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez 
osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia 
uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć 
odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej i jeśli to konieczne  - pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą 
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 
 

19. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 
 

TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. 
ul. Włocławska 167, 87 - 100 Toruń 

 

w dniu  18.06.2015 o godzinie 09:30 
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2. Tryb otwarcia ofert. 

 
1) otwarcie ofert jest jawne, 
2) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na sfinansowanie 

zamówienia,  
3) w trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, 

których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania, 
4) koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty, 

5) podczas otwarcia ofert Zamawiający po otwarciu każdej z ofert, poda obecnym: 
a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę, 
b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
c) informację dotyczącą ceny oferty, czasu usunięcia awarii w okresie gwarancji, czasu reakcji na 

awarię, 
6) na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże im 

niezwłocznie informację z otwarcia ofert,  
 

20. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

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

3. Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium ale 
skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
 

4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
5. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do 

czasu  ogłoszenia orzeczenia podjętego przez Krajową Izbę Odwoławczą. 
 
 

21. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

1. Ceną oferty jest cena brutto wymieniona w Formularzu Oferty – Załącznik do niniejszej SIWZ.  

2. Cenę oferty należy podać w złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Cenę należy wyliczyć w ten sposób, że do Ceny netto oferty należy dodać wartość podatku VAT 
wyliczoną zgodnie z obowiązującą stawką VAT. Wynik działania będzie stanowić Cenę oferty. 

3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia i 
związane z jego realizacją, w tym podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych 

przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług. 

4. Załączone do SIWZ przedmiary i kosztorysy mają jedynie charakter pomocniczy. Wyceny przedmiotu 
zamówienia należy w oparciu o pełną dokumentację projektową. 
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5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Załączniku do 
niniejszej SIWZ – Wzór umowy. 
 

 

22. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA. 
 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) Zostaną  złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania, 
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

 
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 

l.p. Kryterium Znaczenie procentowe 
Kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie może 
otrzymać oferta 

1. Cena (C) 70 % 70 punktów 

2. Czas usunięcia 
awarii 

20% 20 punktów 

3. Czas reakcji na 
awarię 

10% 10 punktów 

 
3. Zasady oceny kryterium „Cena” ( C ). 

W przypadku kryterium „Cena” Zamawiający bierze pod uwagę „Cenę brutto” podaną w Formularzu 
Ofertowym. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z 
działania: 

 
 C min  

Pi (C)  = -------------  x   70  x  100% 
 C i  

      gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena" 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci cena oferty „i" 

 
4. Zasady oceny kryterium: „Czas usunięcia awarii”. 

 
W przypadku kryterium „Czas usunięcia awarii” Zamawiający przyzna punkty na podstawie informacji 
zawartej w Formularzu Ofertowym. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania: 
        U min 

Pi (U)  = -------------  x   20  x  100% 
  U i 

Gdzie: 

Pi(U) ilość punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Czas usunięcia awarii" 

Umin najkrótszy zaoferowany czas usunięcia awarii spośród wszystkich ważnych i 
nieodrzuconych ofert 

Ui Czas usunięcia awarii oferty „i" 

 
5. Zasady oceny kryterium: „Czas reakcji na awarię” 

 
 

W przypadku kryterium „Czas reakcji na awarię” Zamawiający przyzna punkty na podstawie informacji 
zawartej w Formularzu Ofertowym. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania: 
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        R min 
Pi (R)  = -------------  x   10  x  100% 

  R i 
Gdzie: 

Pi(R) ilość punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Czas reakcji na awarię" 

Rmin najkrótszy zaoferowany czas reakcji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ri Czas reakcji oferty „i" 

 
6. Zamówienie w każdej z części zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta na tą część 

uzyskała najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej ustalonej wg wzoru: 
 

Pi = Pi (C) + Pi (U) + Pi (R) 
7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawiają taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę z niższą ceną.  

 
 

23. TRYB OCENY OFERT. 
 

1. Wyjaśnienie treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek: 
 
1) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcom 
negocjacji dotyczących zmiany treści złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego 
punktu, dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści, 

2) Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie,  
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych 

przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych informacji na zasadach określonych 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. 
2013 r. poz. 231); 

 
3. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienia dotyczące ceny w przypadkach i na zasadach 

określonych w art. 90 Ustawy Pzp celem ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. 

 
4. Uzupełnienie dokumentów złożonych wraz z ofertą: 

 
1) stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w 

określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, 
lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania 
ofert. 
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2) stosownie do treści art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców w wyznaczonym 
przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

 
5. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ 

 
Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 
analizy dokumentów  i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 
26 ust. 3 i 4  oraz art. 87 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 
 

6. Wykluczenie Wykonawcy: 
 
1) Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 

stosownie do treści art. 24. ust. 1 i 2 oraz art. 24b ust. 3 Ustawy Pzp, 
2) Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

 
7. Odrzucenie oferty: 

 
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
8. Wybór oferty najkorzystniejszej i zawiadomienie Wykonawców o wyniku postępowania: 

1) przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria 
oceny ofert określone w niniejszej SIWZ, 

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
 

24. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY. 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w danej części zamówienia, zobowiązany będzie do 
podpisania umowy na warunkach określonych w Załączniku niniejszej SIWZ – Wzór umowy. 

2. Wykonawcy należący do Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  

3. Wykonawcy należący do Konsorcjum najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem 
dostarczą Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej ich 
współpracę, o której mowa w dziale „Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia”.  

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zgodnie z wymogami SIWZ. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy wyceniony przedmiar robót, który będzie stanowił 
część umowy. 

6. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą w terminie: 

1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną, 

2) nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób. 

7. Zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą przed upływem powyższych terminów jeżeli w 
postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta oraz w przypadku wykluczenia Wykonawcy upłynął 
termin do wniesienia odwołania na tę czynność.  
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8. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez 
Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.  

25. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMÓW O PODWYKONAWSTWO. 

1. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, 

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 

sprzeciwu określa Załącznik do SIWZ - Wzór umowy. 

2. 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 określa Załącznik do SIWZ - Wzór umowy. 

26.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 10 % ceny oferty ( z podatkiem VAT). 

2. Dopuszczalne formy zabezpieczenia określa ustawa Pzp. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w walucie PLN. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 
rachunek bankowy Zamawiającego: 

 mBank SA o/Toruń          98 1140 2088 0000 5969 9800 1001 
 
W tytule przelewu należy wpisać: „NWK  TARRCI/RB_CCTV/POIG_5.3/1/2015”.  

 
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy. 

6. Zwrot zabezpieczenia. 

1) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wydania protokołu zdawczo-
odbiorczego. 

2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę 
wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. 

3) Kwota, o której mowa w ppkt. 2) jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady, tj. 60 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego bez uwag i 
zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego. 

27. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. 
 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części przedmiotowego 
zamówienia.  

 

28. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY. 
 

1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych dopuszczalna jest wyłącznie w następujących przypadkach: 
1) przestojów i opóźnień, które wstrzymują lub opóźniają wykonanie umowy, zawinionych przez 

Zamawiającego lub osoby trzecie niezależne od Wykonawcy;  
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2) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy i mających 
wpływ na zakres lub termin wykonania umowy, 

3) z powodu przedłużających się procedur administracyjnych (dłuższych niż terminy przewidziane 
prawem), mających wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, nie wynikających z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy; 

4) z powodu okoliczności siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 
zewnętrzne, które nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażające 
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 

5) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą w trakcie 
trwania umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT przyjętej do wyliczenia 
wynagrodzenia Wykonawcy; 

6) wystąpienia innych niż określone w pkt. 4) okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w 
wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji 
powyższych okoliczności lub zdarzeń; 

7) jeżeli niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia stanowi konsekwencję niedopełnienia przez 
Zamawiającego jego obowiązków wynikających z zawartej umowy; 

8) konieczności zmiany treści umowy podyktowanej błędami lub lukami w dokumentacji projektowej, 
jeśli zmiana jest niezbędna dla prawidłowej realizacji robót będących przedmiotem umowy; 

9) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, 
która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia; 

10) braku lub przerwania dofinansowania realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego; 

11) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy; 

2. W okolicznościach określonych w ust.1 pkt. 2), 4), 8)-11) dopuszcza się możliwość zmiany zakresu, sposobu 
i terminu wykonania umowy, w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt. 1), 3), 6), 7) dopuszcza się 
możliwość zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 5)  dopuszcza się 
zmianę wysokości ceny brutto umowy, bez zmiany wysokości ceny netto.  

3. Zmiany sposobu wykonania robót i zmiany terminów, powinny być udokumentowane stosownymi 
protokołami zawierającymi szczegółowe uzasadnienie zmiany podpisanymi przez Wykonawcę i 
Zamawiającego. W przypadku zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót dodatkowo wymagane jest uzgodnienie możliwości zmiany z projektantem. W pozostałych 
przypadkach zmiana może nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. 

4. Zmiana postanowień umowy następuje za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności 
takiej zmiany. 

 

29. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 
 
Wykonawcy i innemu podmiotowi przysługują, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, 

środki ochrony prawnej określone w Dziale VI tej ustawy.  

1. Odwołanie. 

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami w/w ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy. 

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o której mowa w art. 172 ustawy Pzp w 

formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
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4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5) Odwołanie należy wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w 

terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

6) Odwołanie wobec innych czynności (niż określone w punkcie 5) należy wnieść w terminie 10 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

7) Jeżeli Zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub nie prześle Wykonawcy 

który złożył ofertę zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie należy wnieść w terminie: 

i. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 

ii. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w 

trybie zamówienia z wolnej ręki 

8) Odwołanie podlega rozpoznaniu jeżeli nie zawiera braków formalnych i uiszczono odpowiedni wpis. 

9) Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może 

zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na 

szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy. 

10) Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może 

mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

2. Skarga. 

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

30. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ. 
 
1. Załącznikami do niniejszej SIWZ stanowiącymi jej integralną część są: 

 

Lp. Nazwa Załącznika 

1. Załącznik Nr 1 - Formularz Oferty 

2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do  wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp 

4. Załącznik Nr 4 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/oświadczenie o 
nieprzynależeniu do grupy kapitałowej 

5. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy 

6. Załącznik Nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 
2. Załączniki podlegające wypełnieniu przez Wykonawcę wypełnia on stosownie do treści niniejszej SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól Załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze 
złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą  natomiast zmieniać treści Załączników.  
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Załącznik nr 1 –Formularz Oferty  

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  TARRCI/RB_CCTV/POIG_5.3/1/2015                                

 

 

 
FORMULARZ OFERTY 

dla postępowania pn. 
 

„Rozbudowa istniejących wewnętrznych sieci SSWiN, SKD i CCTV w obiekcie Centrum 

Przetwarzania Danych TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. realizowanego w 

ramach rozszerzenia projektu podstawowego POIG 2007 - 2013; Oś Priorytetowa 5; 

Dyfuzja innowacji - Działanie 5.3.” 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o., ul. Włocławska 167, 87 - 100 Toruń 
 

2. WYKONAWCA: 

 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 
 

  

 
 

  

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko 
 

 

Adres 
 

 

Nr telefonu 
 

 

Nr faksu 
 

 

Adres e-mail 
 

 

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
 

1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia. 
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2) Gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ 
oraz jej modyfikacji. 

3) Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę i na następujących warunkach: 

 

Cena netto (bez VAT)  VAT 

 

Cena brutto 

(cena netto +VAT)  

Czas usunięcia 
awarii  

Czas reakcji na 
awarię 

……………………..……. 
PLN 

………..……….. 
PLN 

………………………………….….. PLN 

(słownie ………………………… 

……………………………………………
…) 

………………..dni …………….godz. 

 

4) Podana całkowita cena brutto obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania 
zamówienia.  

5) Oferuję(my) wykonanie przedmiotowego zamówienia w terminie określonym w SIWZ.  

6) Uważam(y)  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany w SIWZ, tj. 60 dni od terminu 
składania ofert. 

7) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę 
zgodnie z treścią SIWZ w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

8) Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia. (niepotrzebne skreślić) 

9) Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie 
niniejszego zamówienia. 

10) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane 
poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w 
szczególności innym uczestnikom postępowania (niepotrzebne skreślić) : 

 
 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  

od do 

1.     

2.     

3.     

 
 

12) Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom 
/ zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części niniejszego zamówienia (niepotrzebne 
skreślić) : 
 

 

l.p. Nazwa części zamówienia  
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1.  

2.  

3.  

 
 

13) Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek Wykonawcy: 
 
............................................................................................................................. 

 
 
5. Podpis(y): 

 

Nazwa Wykonawcy Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Miejscowość 
i  data 
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie 
z art. 22 ust. 1  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  TARRCI/RB_CCTV/POIG_5.3/1/2015                                

 

OŚWIADCZENIE 
 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o., ul. Włocławska 167, 87 - 100 Toruń 
 
WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 907 ze zm.): 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 
Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie wymienionego wyżej zamówienia publicznego, tj.: 
 
1. Posiadania  uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2. Posiadania  niezbędnej do realizacji zamówienia wiedzy i doświadczenia, 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. 
 
PODPIS(Y): 

 

Nazwa Wykonawcy Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Miejscowość 
i  data 
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Załącznik nr 3 –Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1. ustawy Pzp  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  TARRCI/RB_CCTV/POIG_5.3/1/2015                                

 
OŚWIADCZENIE 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. 

 siedziba Zamawiającego: ul. Włocławska 167, 87 - 100 Toruń 
 adres do korespondencji: ul. Włocławska 167, 87 - 100 Toruń 
 
 
WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres Wykonawcy(ów) 

 
 

  

 
 

  

 
 

Stosownie do treści art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. 2013, poz. 907 ze zm.): 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
1. Jest mi(nam) znana treść art. 24 ust.1 ustawy Pzp: 
2. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie 

przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 907 ze zm.). 

 
PODPIS(Y): 

 

Nazwa Wykonawcy Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Miejscowość 
i  data 

    

 



 

 

27 

 

Załącznik Nr 4 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/oświadczenie o 
nieprzynależeniu do grupy kapitałowej *  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  
 

TARRCI/RB_CCTV/POIG_5.3/1/2015                

 

OŚWIADCZENIE 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 

TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. 
 siedziba Zamawiającego: ul. Włocławska 167, 87 - 100 Toruń 
 adres do korespondencji: ul. Włocławska 167, 87 - 100 Toruń 
 
WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

 
 
 

 

 
OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).** 
 
2. należę do grupy kapitałowej, o której mowa w w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w której skład wchodzą poniższe podmioty:** 
1) ………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………… 
4) ………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
 
PODPIS(Y): 

 

Nazwa Wykonawcy Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Miejscowość 
i  data 

    

 
* w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia składa każdy ze wspólnie ubiegających się Wykonawców osobno 

** niewłaściwe skreślić 
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Załącznik Nr 5 – Wzór Umowy 

 

UMOWA 

o roboty budowlane  

 

Zawarta w dniu ……………………….  roku w …………………….. pomiędzy: 

TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. 

z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy: 87 - 100) przy ul. Włocławskiej 167, NIP: 9562295531, REGON: 341137054, 

zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS – Rejestr Przedsiębiorców: nr KRS 

0000394866, kapitał zakładowy 8 693 000,00 zł, reprezentowaną przez …………………………………………… 

 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”, 

a   

……………………………………………………………………………………………., 

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego 

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa istniejących wewnętrznych sieci SSWiN, SKD i CCTV w 

obiekcie Centrum Przetwarzania Danych TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. realizowanego w ramach 

rozszerzenia projektu podstawowego POIG 2007 - 2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji - Działanie 5.3.” 

  (dalej „postępowanie”) została zawarta umowa  o następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot i cel umowy 

1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa istniejących 

wewnętrznych sieci SSWiN, SKD i CCTV w obiekcie Centrum Przetwarzania Danych TARR Centrum 

Innowacyjności Sp. z o.o. realizowanego w ramach rozszerzenia projektu podstawowego POIG 2007 - 

2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji - Działanie 5.3.””. 

2. Celem realizacji przedmiotu umowy jest uzyskanie przez Centrum Przetwarzania Danych Zamawiającego 

Certyfikatu Tier III Constructed Facility Uptime Institute.  
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3. Treść stosunku prawnego łączącego strony określają wspólnie wymienione niżej dokumenty wg 

następującego pierwszeństwa: 

1) Umowa o roboty budowlane; 

2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami; 

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami wprowadzonymi na 

etapie postępowania na wyłonienie Wykonawcy, w szczególności: 

a. Opis przedmiotu zamówienia 

b. Dokumentacja projektowa; 

c. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

4) Wyceniony Przedmiar Robót. 

5) Szczegółowy harmonogram wykonania robót. 

4. Dokumenty wymienione w ust. 2 należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie 

wyjaśniające się. 

 

§ 2 Sposób prowadzenia robót 

1. Roboty budowlane będą wykonywane w obiekcie czynnym. Wykonawca każdorazowo będzie uzgadniał 

zakres prac z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować w sposób nienarażający 

użytkowników obiektu i osoby trzecie na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych 

robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności, z jednoczesnym zastosowaniem 

szczególnych środków ostrożności. 

2. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montażowe oraz rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną 

ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP  oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego.  

3. W związku z okolicznościami opisanymi w § 2 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania 

najbardziej uciążliwych i hałaśliwych (w ocenie Zamawiającego)  prac po godzinach pracy Zamawiającego 

oraz w weekendy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku na terenie objętym 

robotami. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej utylizacji wszystkich materiałów uzyskanych z robót 

rozbiórkowych, mających związek z realizacją zadania. 

 

§ 3 Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 31.08.2015 r. 
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2. Szczegółowy harmonogram wykonania robót zostanie uzgodniony przez strony w terminie pięciu dni 

roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy. Obowiązek sporządzenia harmonogramu spoczywa na 

Wykonawcy.  

3.  Harmonogram prac, o którym mowa w ust. 2 staje się z chwilą podpisania przez strony integralną częścią 

umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 4 umowy. 

 

§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest 

wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne w okresie ważności umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.  

2. Wartość umowy strony ustalają na kwotę: 

1) cena netto …………………………….. złotych (słownie: ………………………… ), 

2) podatek VAT 23 %; ……………… złotych (słownie: ……………………………....). 

3) cena brutto …………….. złotych (słownie:…………………………………………….), 

3. Kwota określona w § 4 ust. 2 niniejszej umowy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia 

wynikające z dokumentacji postępowania, jak również koszty wszystkich robót, bez których realizacja 

zamówienia byłaby niemożliwa, a w szczególności: koszty robót przygotowawczych i porządkowych, koszty 

związane z zabezpieczeniem istniejącego obiektu, zapewnienia zagospodarowania i dozoru zaplecza oraz 

terenu prowadzenia robót.   

4. Koszty, o których mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, stanowią składnik ceny ryczałtowej. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2.  

6. Ceny robót w załączonej ofercie Wykonawcy, nie będą podlegały waloryzacji ze względu na zmianę 

wskaźnika wzrostu cen.  

 

§ 5 Sposób płatności 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo, na 

podstawie faktury VAT (rachunku) wystawionej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego robót o 

którym mowa w § 7 ust. 2 podpisanego przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń. 

2. Należność Wykonawcy będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany na 

fakturze (rachunku) w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury (rachunku), do której Wykonawca załączy oświadczenia podwykonawców i dalszych 

podwykonawców o zapłacie należnego im wymagalnego wynagrodzenia stosownie do zaakceptowanych 

przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane albo 

przedłożonych Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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3. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których 

mowa w ust. 14, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 6 Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie terenu prowadzenia robót w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia 

zawarcia umowy, 

2) wskazanie terenu dla potrzeb zaplecza robót, 

3) wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb robót 

i zaplecza, z dniem przekazania terenu do prowadzenia robót budowlanych, 

4) przekazanie procedur dostępu na obiekt i poruszania się po obiekcie w terminie 5 dni od podpisania 

umowy, 

5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru, 

6) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę,  

7) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

dokumentacją budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, europejskimi i polskimi 

normami oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa, o których mowa 

w § 2 niniejszej umowy, 

2) dostarczenie i zabezpieczenie własnym transportem i na własny koszt materiałów budowlanych, 

elementów poszczególnych instalacji  i pozostałych materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy, 

3) zabezpieczenie i dozór pomieszczeń na czas prowadzenia robót, 

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego terenu i prowadzenie robót zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi 

strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

5) nadzór i przestrzeganie przepisów BHP, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i innych przepisów 

regulujących działalność Zamawiającego, w szczególności procedur, o których mowa w ust. 1 pkt. 4),  

6) stosowanie się do procedur dostępu na obiekt i poruszania się po obiekcie dostarczonych przez 

Zamawiającego, 

7) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykonaniu robót zanikających, 
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b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na stan zachowania 

budynku, w którym prowadzone są roboty, 

8) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych 

w terminie dwóch dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb prowadzenia robót, 

10) w przypadku stosowania materiałów równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji 

przetargowej Wykonawca ma obowiązek wykazania Zamawiającemu równoważności materiałów i 

uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na ich zastosowanie, 

11) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały wbudowane przez 

Wykonawcę, 

12) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących realizacji 

przedmiotu umowy, 

13) uporządkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru 

końcowego wykonanych robót, 

14) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 

15) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi i 

gwarancji. 

16) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

17) zutylizowanie materiałów pochodzących z prac rozbiórkowych i demontażowych, 

18) dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia utylizacji materiałów pochodzących z prac rozbiórkowych 

i demontażowych lub oświadczenia o wykorzystaniu ich we własnym zakresie i dla własnych celów,  

19) dopuszczenie do wykonywania robót wyłącznie osób posiadających stosowne uprawnienia, jeżeli z  

przepisów prawa wynika obowiązek ich posiadania oraz okazanie na żądanie Zamawiającego 

dowodów potwierdzających posiadanie tychże uprawnień. 

 

 

§ 7 Odbiór robót 

1. Komisyjny odbiór prac zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie nie później niż 5 dni od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę wykonanych prac do odbioru. 

2. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym robót, podpisanym przez obie strony. 

 

§ 8 Zgłaszanie wad w czasie odbioru robót 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 
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1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, lub jeśli do 

wykonania robót zostały użyte inne materiały, w szczególności gorsze niż te określone w 

dokumentacji postępowania, z wyłączeniem materiałów równoważnych w rozumieniu 

dokumentacji postępowania, lub wykonano inne roboty, nie będące robotami zastępczymi, 

ustalonymi z zamawiającym,  niż te określone w dokumentacji. 

2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

§ 9 Podwykonawcy 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Zgoda Zamawiającego jest wymagana pod rygorem nieważności do zawarcia przez Wykonawcę umowy o 

roboty budowlane z podwykonawcą i do zawarcia umowy o roboty budowlane przez podwykonawcę z 

dalszym podwykonawcą. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu wniosku o akceptację podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z częścią 

Zamówienia do podwykonania oraz projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są robot budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w akapicie trzecim. 

5. Niezgłoszenie w terminie 14 dni pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
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7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy określony w akapicie trzecim. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. 

10. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzednim, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary w wysokości określonej w § 14 umowy. 

11. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 28 dni o zamierzonej dacie 

rozpoczęcia pracy przez każdego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej pracy 

na terenie, na którym prowadzone są roboty. 

13. Płatności w stosunku do podwykonawców lub dalszych podwykonawców muszą być zgodne z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności termin płatności nie może być dłuższy niż wskazany 

w ust. 2, oraz z przepisami ustawy Kodeks cywilny, w szczególności przepisami regulującymi umowę o 

roboty budowlane, w zakresie jaki nie został uregulowany w ustawie Prawo zamówień publicznych. Strony 

zgodnie ustalają, że Zamawiający ponosić będzie odpowiedzialność względem podwykonawców i dalszych 

podwykonawców realizujących niniejszą umowę tylko w zakresie treści i warunków umowy 

zaakceptowanej przez Zamawiającego regulującej współpracę Wykonawcy z Podwykonawcami. 

Wykonawca dostosuje dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy w taki sposób, by możliwa była 

weryfikacja przez Zamawiającego w zakresie ilości i jakości wykonania części Robót przeznaczonych do 

podwykonania.   

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
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przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, o 

których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w akapicie poprzednim, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których 

mowa w ust. 14, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

21. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawcom. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie 

funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. 

22. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz ich 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego i jego 

pracowników. 

23. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami takiego 

okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady wobec 

Zamawiającego. 
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§ 10 Osoby nadzorujące wykonanie umowy 

1. Nadzór nad realizacją umową z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: ………………….. tel. …………….., e-mail 

………………………… 

2. Nadzór nad realizacją umową z ramienia Wykonawcy pełnić będzie: ………………….. tel. …………….., e-mail 

………………………… 

 

§ 11 Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i dozorować teren objęty robotami w czasie prowadzenia prac 

uwzględniając, że roboty budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy i wykonywanych robót z chwilą przejęcia 

placu budowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazane mu pomieszczenia do prowadzenia prac. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim 

na zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

 

§ 12 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

10% ceny brutto określonej w § 4 ust. 2 pkt. 3) umowy, w jednej z form wskazanych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych. 

2. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone /zwolnione w ciągu 30 

dni po ostatecznym odbiorze robót potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym robót, o którym 

mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% 

wysokości zabezpieczenia. 

4. Kwota, o której mowa w poprzednim ustępie jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady tj. 5 lat po ostatecznym odbiorze robót potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym 

robót, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy. 

5.  Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

 

§ 13 Gwarancja i rękojmia 
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1. Strony umowy postanawiają, że Wykonawca udziela rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 5 

lat, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego 

robót, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na zastosowane materiały, elementy  na okres 3 lat, który biegnie od daty 

podpisania przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego robót, o którym 

mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy. 

3. Szczegółowe warunki gwarancji określa Wzór Karty Gwarancyjnej stanowiąca załącznik do niniejszej 

umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie pisemnej, że 

wykonane roboty, wbudowane materiały, elementy i zamontowane urządzenia są wolne od wad. 

 

§ 14 Poufność 

1. Strony będą uważać szczegóły umowy za poufne w takim zakresie, w jakim prawo określa je jako poufne i 

zobowiązuje do zachowania ich w poufności, w szczególności stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.  

2. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania informacji poufnych swoim podwykonawcom w zakresie 

koniecznym do realizacji umowy, pod warunkiem złożenia przez te podmioty oświadczenia o 

zobowiązaniu do zachowania poufności. 

 

 

§ 15 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę, w stosunku do terminu wykonania określonego w § 3 umowy - w wysokości 0,5 % ceny 

brutto określonej w  § 4 ust. 2 pkt. 3) umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub okresie 

gwarancji jakości – w wysokości 0,2 % ceny brutto określonej w  § 4 ust. 2 pkt. 3) umowy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu na  usunięcie wady lub usterki,  

3) z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w 

wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 4 ust. 2 pkt. 3) umowy. Zamawiający zachowuje w tym 

przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – 5 000 zł za 

każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, 

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – 1 

000 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 
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6)  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany -  2 500  złotych za każdy nieprzedłożony do 

zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,  

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany - 2 500  złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

8) za brak dokonania we wskazanym przez Zamawiającego terminie wymaganej przez Zamawiającego 

zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu 

zapłaty - 2 500 złotych za każdą niedokonaną zmianę, 

9)  za ujawnienie przez Wykonawcę informacji poufnej, o której mowa w § 14 ust. 1 z wyłączeniem 

przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 2 – 10 000 złotych za każdy przypadek ujawnienia, 

10)  za dopuszczenie do wykonywania Zamówienia innego podmiotu niż Wykonawca lub zatwierdzony 

przez Zamawiający podwykonawca lub dalszy podwykonawca - 5% ceny brutto określonej w  § 4 ust. 

2 pkt. 3) umowy za każdy przypadek dopuszczenia do wykonywania Zamówienia przez taki podmiot, 

11)   za przerwanie realizacji Zamówienia przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca trwające powyżej 3 dni  -  3%  ceny brutto określonej w  § 4 ust. 2 pkt. 3) umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu Zamówienia, 

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych 

w Kontrakcie, wynosi 50 % ceny brutto określonej w  § 4 ust. 2 pkt. 3) umowy. 

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych 

przepisami Kodeksu cywilnego.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

1) z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający - 

w wysokości 10 % ceny brutto określonej w  § 4 ust. 2 pkt. 3) umowy. Kara nie przysługuje, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

2) za zwłokę w przystąpieniu przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez 

Wykonawcę w terminach określonych umową - w wysokości 1 000 zł za każdy rozpoczęty dzień 

zawłoki. 

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego z wszystkich tytułów 

przewidzianych w Kontrakcie, wynosi 20% ceny brutto określonej w  § 4 ust. 2 pkt. 3) umowy. 

6. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt. 4. nie pokrywa poniesionej szkody, to 

Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych 

przepisami Kodeksu cywilnego.  

7. Kara umowna z tytułu opóźnienia lub zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki i 

jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 
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8. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 

W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może  żądać 

odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

9. Katy umowne należne Zamawiającego mogą zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 

co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków 

i zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

 

§ 16 Warunki zmiany umowy 

1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych dopuszczalna jest wyłącznie w następujących przypadkach: 

1) przestojów i opóźnień, które wstrzymują lub opóźniają wykonanie umowy, zawinionych przez 

Zamawiającego lub osoby trzecie niezależne od Wykonawcy;  

2) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy i mających wpływ 

na zakres lub termin wykonania umowy, 

3) z powodu przedłużających się procedur administracyjnych (dłuższych niż terminy przewidziane 

prawem), mających wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, nie wynikających z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy; 

4) z powodu okoliczności siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, które nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażające 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 

5) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą w trakcie 

trwania umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT przyjętej do wyliczenia 

wynagrodzenia Wykonawcy; 

6) wystąpienia innych niż określone w pkt. 4) okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w 

wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych 

okoliczności lub zdarzeń; 

7) jeżeli niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia stanowi konsekwencję niedopełnienia przez 

Zamawiającego jego obowiązków wynikających z zawartej umowy; 

8) konieczności zmiany treści umowy podyktowanej błędami lub lukami w dokumentacji projektowej, 

jeśli zmiana jest niezbędna dla prawidłowej realizacji robót będących przedmiotem umowy; 

9) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, 

która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia; 
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10) braku lub przerwania dofinansowania realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego; 

11) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy; 

2. W okolicznościach określonych w ust. 1 pkt. 2), 4), 8)-11) dopuszcza się możliwość zmiany zakresu, sposobu 

i terminu wykonania umowy, w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt. 1), 3), 6), 7) dopuszcza się 

możliwość zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 5)  dopuszcza się 

zmianę wysokości ceny brutto umowy, bez zmiany wysokości ceny netto.  

3. Zmiany sposobu wykonania robót i zmiany terminów, powinny być udokumentowane stosownymi 

protokołami zawierającymi szczegółowe uzasadnienie zmiany podpisanymi przez Wykonawcę i 

Zamawiającego. W przypadku zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót dodatkowo wymagane jest uzgodnienie możliwości zmiany z projektantem. W pozostałych 

przypadkach zmiana może nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. 

4. Zmiana postanowień umowy następuje za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności 

takiej zmiany. 

§ 17 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w następujących przypadkach: 

1) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień  

publicznych. Odstąpienie od umowy w takim wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy, 

3) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania 

Zamawiającego, złożonego na piśmie, 

5) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden tydzień. 

6) Wykonawca nie ustosunkowuje się do uwag Zamawiającego dotyczących działań Wykonawcy przez 

okres dłuższy niż 5 dni . 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia 

i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z 

której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 

realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 

przyczyn, za które odpowiada Zamawiający,  

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,  

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni od odstąpienia od umowy usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

4. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów według cen zakupu na realizację przedmiotu umowy, określonych w ust. 3 lit. 

c) niniejszego paragrafu, 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót. 

 

§ 18 Postanowienia końcowe 

1. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby Zamawiającego. 

2. Stronom nie przysługuje prawo przeniesienia wierzytelności z umowy na osobę trzecią. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

– Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień  publicznych. 

4. Załącznik do umowy: 

1) Załącznik nr 1 - Wzór Karty Gwarancyjnej. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:    WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do Umowy – Wzór Karty Gwarancyjnej 

 

KARTA GWARANCYJNA 

(Gwarancja Jakości)  

 

WZÓR  

 

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

/Nazwa Wykonawcy/ 

 

udziela gwarancji dobrej jakości 

 

na roboty budowlane z projektowaniem oraz dostarczone i wbudowane urządzenia i materiały, w ramach zamówienia na 

wykonanie zadania: 

 

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

 

Wykonane wg Umowy Nr ................... z dnia ...................... i przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym z 

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

 

 na okres 36 miesięcy bezawaryjne techniczne działanie instalacji oraz dostarczone maszyny i urządzenia, licząc od daty 
wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót. 

 

 

WARU NKI  GW AR ANCJ I :  

 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, zamontowane urządzenia oraz użyte materiały nie mają usterek 
konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne 
użytkowanie. 

 

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od 
Zamawiającego pisemnego powiadomienia.  
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3. Zamawiający obowiązany jest powiadomić Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach lub usterkach w terminie 7 
dni od ich ujawnienia.  

 

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu ………. godzin („Czas reakcji na awarię” 
wskazany w Ofercie Wykonawcy) od otrzymania pisemnego powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć 
usterkę we własnym zakresie lub za pomocą zatrudnionej strony trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. 

 

5. Wykonawca usunie każdą usterkę lub wadę w terminie …………… dni („Czas usunięcia awarii” wskazany w Ofercie 
Wykonawcy) od otrzymania zawiadomienia o jej ujawnieniu. W razie zwłoki Zamawiający będzie miał prawo usunąć 
usterkę we własnym zakresie lub za pomocą zatrudnionej strony trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. 

 

6. Stwierdzenie usunięcia wad lub usterek powinno nastąpić najpóźniej na 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego 
przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek Wykonawca winien sporządzić 
protokół (zawierający co najmniej informację opisującą usterkę, informację o przyczynie powstania usterki, informację 
o zastosowanych środkach usunięcia usterki, ewentualne wskazówki eksploatacyjne dla Zamawiającego),  który 
podpisuje przedstawiciel Wykonawcy i przedstawiciel Zamawiającego. Taki sam protokół Wykonawca sporządzi po 
upływie okresu gwarancji stwierdzając w nim że wszystkie ujawnione w okresie gwarancji wady i usterki zostały 
usunięte.  

 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

 

8. W ramach odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy 
nowej wolnej od wad.  

 

9. Zamawiający ma prawo wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa nie przyniosła 
pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia czy materiału. 

 

10. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad albo dokonał 
istotnych napraw rzeczy objętej Gwarancją Jakości okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy 
wolnej od wad albo naprawy rzeczy.  

 

11. W przypadku wymiany części rzeczy objętej gwarancją okres gwarancji jakości biegnie dla tej części.  
 

12. W innych przypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej 
gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.  

 

13. W każdym przypadku przedłużony Okres Gwarancji nie może być przedłużony o więcej niż dwa lata w stosunku do 
Okresu gwarancji Jakości określonego powyżej.  

 

14. Jeżeli okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta urządzeń, maszyn oraz instalacji jest dłuższy niż Okres 
Gwarancji Jakości udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany z ostatnim dniem upływu Okresu 
Gwarancji Jakości udzielonej przez Wykonawcę do przeniesienia na Zamawiającego uprawnień wynikających z tych 
gwarancji jakości udzielonych przez producentów. 

 

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały do końca 
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy urządzenia czy materiału. 
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16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność gwarancyjną za wskazane elementy Kontraktu niezależnie od tego czy 
wykonał je sam czy za pomocą Podwykonawców.  

 

17. Wykonawca wskazuje następujące autoryzowane punkty serwisowe dla następujących elementów
1
: 

 

1) ...................................................... 
2) ...................................................... 
3) ...................................................... 

 

18. Wykonawca realizuje w ramach wynagrodzenia za wykonanie umowy o roboty budowlane dostawę części zamiennych 
i eksploatacyjnych dla instalacji technologicznych przez okres 36 miesięcy od przekazania robót protokołem zdawczo-
odbiorczym. 

 
19. Wykonawca zapewnia następujące gwarancje technologiczne: 
 

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

20. Wykonane będą następujące przeglądy gwarancyjne w poniższych terminach (po każdym 12 miesięcznym okresie 
eksploatacji lub częściej o ile wymagać tego będzie dokumentacja techniczno-ruchowa danego urządzenia lub 
elementu systemu): 

  

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

Przeglądu gwarancyjnego dokona każdorazowo powołana przez Zamawiającego Komisja, przy współudziale przedstawiciela 

Wykonawcy.  

W przypadku ujawnienia usterek lub wad w trakcie przeglądu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany będzie do ich 

usunięcia na zasadach i w terminach określonych dla wad i usterek ujawnionych pomiędzy okresami przeglądu.  

Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów przeglądów gwarancyjnych oraz kosztów materiałów eksploatacyjnych 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) zastosowanych w okresie wykonania 

systemu oraz w okresie gwarancji jakości. 

21. Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o 
powstaniu wady przed upływem tejże gwarancji. 

                                                                      

......................................................................               Imię Nazwisko........................................................... 

           ( pieczątka adresowa Wykonawcy ) 

 

Miejscowość i data .........................................                Podpis....................................................................... 

                                                                                             /upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy określony             

        aktem rejestrowym` 

 

                                                           
1 Zamawiający wymaga wskazania autoryzowanych punktów serwisowych dla wszystkich instalacji i urządzeń wymagających 
autoryzowanego serwisowania 
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Załącznik Nr 6 - Opis Przedmiotu Zamówienia  
 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

 

TARRCI/RB_CCTV/POIG_5.3/1/2015                

 
„Rozbudowa istniejących wewnętrznych sieci SSWiN, SKD i CCTV w obiekcie Centrum Przetwarzania Danych 

TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. realizowanego w ramach rozszerzenia projektu podstawowego POIG 

2007 - 2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji - Działanie 5.3.” 
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I. Przedmiotem zamówienia jest:  
 

Rozbudowa istniejących wewnętrznych sieci SSWiN, SKD i CCTV w obiekcie Centrum Przetwarzania 
Danych TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. realizowanego w ramach rozszerzenia projektu 
podstawowego POIG 2007 - 2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji - Działanie 5.3. zgodnie z 
dokumentacją wymienioną w pkt. VI.  

 
II. Miejsce realizacji zamówienia (lokalizacja): 

 
Toruń, przy ul. Włocławskiej 167, Budynek G.  
 

III. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
 

 
IV. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV: 

 
45.30.00.00-Roboty instalacyjne w budynkach 

45.31.00.00-Roboty instalacyjne elektryczne 

45.31.10.00-Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45.31.22.00-9-Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 

45.31.17.00-Inne instalacje elektryczne 

 

V. Wszystkie wartości wyszczególnione w niniejszym dokumencie podane zostały z należytą starannością, na 
podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej. Odchylenia od podanych parametrów mogą wystąpić ze 
względu na przyjęty poziom dokładności obliczeń, sposób obliczeń, a także nieznaczne zmiany rzeczywistych 
parametrów w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa i dobrą praktykę budowlaną.   

 

VI. Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa: 
1) Projekty Wykonawcze, 
2) Przedmiary robót – jako dokument uzupełniający, 
3) Specyfikacje Techniczne, 

 

 

Zamawiający informuje, iż w zakresie budowy Centrum Przetwarzania Danych przedmiotem niniejszego 

zamówienia jest tylko i wyłącznie realizacja Etapu I i II opisanego w załączonej dokumentacji. Dokumentacja 

dotycząca pozostałych etapów została załączona tylko w celu wskazania skali przedsięwzięcia i zapewnienia 

kompatybilności w realizacji późniejszych etapów inwestycji. 

 

Dokumentacja projektowa jest integralną częścią SIWZ i w formie papierowej jest dostępna w siedzibie 
Zamawiającego. Wersja elektroniczna dokumentacji jest tożsama z wersją papierową. 
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Zestawienie dokumentacji zawiera: 

 

 - projekt i specyfikacja  

- projekt – rysunki  

 - specyfikacja  

- przedmiar  

 

VII. Wykonawca zapewni załadunek, dowóz, rozładunek urządzeń i materiałów na miejsce montażu własnym 
transportem na swoje ryzyko i odpowiedzialność. 
 

VIII. Koszt transportu winien być wliczony w cenę przedmiotu zamówienia. 
 

IX. Przygotowanie przedmiotu zamówienia do użytkowania i eksploatacji: 
 
Każdy obiekt (urządzenia) wykonany w ramach realizacji niniejszego zamówienia, przed czynnościami 

przygotowującymi go do rozruchu, użytkowania i eksploatacji wymaga odbioru technicznego pod względem 

ilości zgodnie ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych zgodnie z branżowymi normami. 

Potwierdzony protokolarnie odbiór techniczny winien potwierdzać następujące okoliczności:   

 

1) spełnienia podstawowe wymagania dotyczące: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 

 

X. Pozostałe czynności w ramach przedmiotu zamówienia 
 
Na przedmiot zamówienia określony ust. 1 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia  składają się ponadto: 
 

a) organizacja, zagospodarowanie i likwidacja terenu budowy oraz właściwe jego oznakowanie, 
b) wytyczenie zakresu prac na terenie, objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z warunkami 

dokumentacji projektowej, 
c) sprzątanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót zgodnie z obowiązującymi     przepisami, 
d) zapewnienie zasilania w energię elektryczną oraz media technologiczne niezbędne do prowadzenia  

robót z bezwzględnym zachowaniem ciągłej pracy komory serwerowej S1 oraz zapewnić jej 
gwarantowane zasilanie na potrzeby całego sprzętu w niej zlokalizowanego oraz wszystkich urządzeń i 
systemów zapewniających utrzymanie niezbędnych parametrów pracy komory S1.  (w tym wykonanie 
niezbędnych robót montażowych w tym zakresie), 

e) remonty i naprawę zniszczonej podczas prowadzenia robót nawierzchni w ulicach, drogach i 
chodnikach, 

f) przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego, 
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g) próby i odbiory  robót z udziałem wymaganych instytucji i Zamawiającego, 
h) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz ze zmianami  w 3 egz. w tym 2 na nośniku 

elektronicznym (wersja wektorowa, edytowalna),   
i) oraz wszystkie inne roboty, usługi i dostawy które są konieczne do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia. 
    

XI. Biuro budowy i wyposażenie biura 
 
Nie dotyczy. 
 
 

XII. Charakter Przedmiaru robót - różnice 
 
Zestawienie materiałów oraz robocizny określone w przedmiarze robót należy traktować jako 
wyszczególnienie pomocnicze, które ma tylko przybliżyć Wykonawcy zakres i ilość prac do wykonania. W 
przypadku różnic między Projektami Wykonawczymi a przedmiarami o zakresie oferty decyduje dokument 
zawierający większy zakres robót. 

 
XIII. Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy 

 
Cena za realizację zamówienia podana w ofercie będzie ceną ryczałtową za całość zamówienia w rozumieniu 
art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi 
zmianami).  
 

XIV. Wizja lokalna 
 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca dokona wizji lokalnej i sprawdzenia warunków wykonania niniejszego 
zamówienia w celu właściwego ustalenia ceny ofertowej zamówienia. 
 

XV. Materiały 
 
Całość zamówienia należy wykonać z materiałów nowych, posiadających aktualne atesty. 
 

XVI. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu budowy pod kątem zgodności z zapisami prawa 
budowlanego oraz zasadami promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, działanie 5.3 
Wspieranie Ośrodków Innowacyjności, oś priorytetowa 5 Dyfuzja Innowacji, Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka, 2007-2013, zawartymi w dokumencie „Przewodnik w zakresie promocji projektów 
finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów i 
instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu” w punkcie  „Tablice informacyjne i pamiątkowe”. 
 

XVII. Producent lub pochodzenie materiału 
 
Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej, określa klasę produktu, będącego przedmiotem 
zamówienia służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 
Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu 
zamówienia, gdy nie było to możliwe przy użyciu dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W 
przypadku, gdy w którejkolwiek części projektów wykonawczych, przedmiarach robót, specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót, w SIWZ lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu 
niniejszego zamówienia znajduje się wskazanie dotyczące znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 
Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań równoważnych przy realizacji przedmiotu zamówienia. W 
przypadku wskazania przez zamawiającego w ww. dokumentach norm, aprobat, specyfikacji technicznych i 
systemów odniesienia Zamawiający również dopuszcza rozwiązania równoważne. Podane w opisie przedmiotu 
zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy pzp, a mają jedynie za zadanie 
sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. 
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Wymogi dotyczące rozwiązań równoważnych: Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne, które mogą 
być zastosowane w toku realizacji prac na obiekcie o ile ich rodzaj i parametry nie spowodują naruszenia 
warunków uzyskania certyfikatu TIER III Constructed Facility, o który Zamawiający zamierza się ubiegać po 
wykonaniu przedmiotu zamówienia. Urządzenia równoważne nie mogą również naruszać warunków 
uzyskanego certyfikatu TIER III Design Documents, w szczególności kryteriów opisanych jako TIER III 
Concurently Maintainable. Certyfikat został uzyskany przez Zamawiającego dla dokumentacji będącej 
załącznikiem do postępowania. Wszystkie kryteria i dokumentacja związana z przedstawionymi certyfikatami 
jest dostępna na stronie http://uptimeinstitute.com/. 
 

XVIII. Zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych.  
 
Wykonawca podczas prowadzenia prac rozbiórkowych jest każdorazowo zobowiązany do uzyskania decyzji w 
sprawie przekazania rozebranych materiałów lub urządzeń Zamawiającemu lub utylizacji na własny koszt 
wspomnianych materiałów.  
 
Każdorazowo decyzję w sprawie materiałów rozbiórkowych podejmuje Inżynier Kontraktu.      
 

XIX. Zagospodarowanie odpadów.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania zgodnie 
z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 628), 

 
XX. Obowiązek poszanowania przepisów prawa przy realizacji zamówienia 

 
Wykonawca przy realizacji robót budowlanych zobowiązany będzie do: 

 

a) ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenia  
odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny, 

b) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań przepisów prawa ochrony środowiska i 
przepisów BHP w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia objętego umową. 

http://uptimeinstitute.com/

