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ROZDZIAŁ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Obowiązujące przepisy
Przy udzielaniu niniejszego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej
„Ustawą”, wraz z przepisami wykonawczymi, a w sprawach nieuregulowanych Ustawą - przepisy
Kodeksu cywilnego.
1.2. Sposób porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i dokumentów
1) Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji drogą elektroniczną, a także w formie pisemnej, zgodnie z dalszymi zapisami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „Specyfikacją”.
2) Korespondencja przesłana drogą elektroniczną po godzinach urzędowania Zamawiającego zostanie
uznana za wniesioną w kolejnym dniu pracy Zamawiającego.
3) W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną
każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić ich otrzymanie.
4) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp.
składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone
w języku polskim.
5) Korespondencja z Zamawiającym przekazywana pocztą prowadzona jest za pośrednictwem kancelarii
ogólnej, dlatego musi zostać odpowiednio oznaczona.
Wszelką korespondencję przesyłaną lub doręczaną Zamawiającemu należy oznaczać następująco:
Morski Oddział Straży Granicznej Sekcja Zamówień Publicznych
dotyczy sprawy nr 16/ZP/2019 – Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa krytej strzelnicy
w m. Gdańsk”.
Ofertę należy dodatkowo oznaczyć wyraźnym napisem: OFERTA – NIE OTWIERAĆ W KANCELARII.
6) Korespondencję przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać wyłącznie pod adres
zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl.
Strona
internetowa,
na
której
umieszczane
będą
informacje
wymagane
Ustawą
http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia-publiczne-1/zamowienia-publiczne
Korespondencji ani ofert nie należy pozostawiać na biurze przepustek ani osobom nieuprawnionym.
7) Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia: pani Ewa Haberny-Nowicka,
tel. 58 524 22 17 lub pan Jakub Jędrzejak, tel. 58 524 22 50.
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: mł. chor. SG Marcin Grzesik, tel. 58 524 24 16
lub st. chor. sztab. SG Artur Kaczyński, tel. 58 524 24 16.
1.3. Godziny urzędowania Zamawiającego
Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy) 7.30 – 15.30.
Godziny urzędowania kancelarii: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy) 7.30 – 15.30 (w godzinach od 11.00-13.00 kancelaria nieczynna).
Godziny urzędowania kasy: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
10.00 – 12.00 (w środy kasa nieczynna).
1.4. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji, kierując swoje
zapytanie w sposób określony w pkcie 1.2. ppkt 1. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień,
nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert (liczy się data wpłynięcia zapytania
do Zamawiającego), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami zostanie
przekazana przez Zamawiającego Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał Specyfikację
oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
1.5. Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
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1.6. Zastosowanie art. 24aa Ustawy
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa Ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.7. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
1.8. Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanego
„RODO”, Zamawiający informuje że:
a) administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu
od osób fizycznych jest Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, 80-563 Gdańsk,
ul. Oliwska 35;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Morskim Oddziale Straży Granicznej jest Naczelnik
Wydziału Ochrony Informacji, iod.morski@strazgraniczna.pl lub iod.woi.mosg@strazgraniczna.pl,
tel. 58 524-20-52;
c) ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
d) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy;
e) ww. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania danych osobowych osób fizycznych biorących udział w przedmiotowym
postępowaniu bezpośrednio dotyczących tych osób jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
g) w odniesieniu do ww.
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym
postępowaniu posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do własnych danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania własnych danych osobowych. Skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane
dotyczą, uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
i) Osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio
w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu
również są zobowiązani do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO
w stosunku do osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca
bezpośrednio pozyskał.
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pozyskał
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pośrednio, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO.
Administratorem danych osobowych – zobowiązanym do realizacji obowiązku informacyjnego
wynikającego z art. 13 RODO jest:
a) Wykonawca – w stosunku do osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał,
w tym w szczególności w stosunku do:
 osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia;
 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną;
 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego fizyczną, prowadzącą jednoosobową
działalność gospodarczą;
 pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osoba fizyczną;
 członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą
fizyczną;
b) Podwykonawca/podmiot trzeci – w stosunku do osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osób fizycznych, skierowanych do realizacji
zamówienia.
ROZDZIAŁ 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa krytej strzelnicy
w m. Gdańsk”, w zakresie obejmującym:
a) budowę jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku wraz z niezbędnym zapleczem
socjalnym, technicznym i technologicznym,
b) zagospodarowanie terenu w zakresie obejmującym w szczególności roboty rozbiórkowe istniejących
nawierzchni, pomiary terenowe (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych), prowadzenie robót
ziemnych związanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych, wykonanie podbudowy, wykonanie
nawierzchni utwardzonych, wykonanie nowych nasadzeń, roboty porządkowe i wykończeniowe
– zgodnie z treścią Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji.
2.2. Dodatkowe informacje
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.
2.3. Miejsce realizacji zamówienia
Komenda Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk.
2.4. Termin realizacji zamówienia
1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy.
2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy: 15 października 2020 r., z zastrzeżeniem §10 ust. 3 umowy,
stanowiącego załącznik nr 6 do Specyfikacji.
2.5. Klauzule społeczne
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) osób
wykonujących czynności obejmujące roboty budowlane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
Obowiązek ten nie dotyczy kierowników budowy, kierowników robót tj. osób pełniących samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm).
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę przedmiotowych wymagań oraz sankcje z tytułu
niespełniania tych wymagań określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6
do Specyfikacji.
2.6. Wizja na obiekcie
Przed złożeniem oferty Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji na przedmiotowym obiekcie.
Przed dokonaniem wizji należy skontaktować się z st. chor. sztab. SG Arturem Kaczyńskim
tel. 58 524 24 16 lub mł. chor. SG Marcinem Grzesik tel. 58 524 24 16 w celu ustalenia jej terminu.
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2.7. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
Kody szczegółowe podano w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji.
2.8. Ubezpieczenia
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
od ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą Wykonawcy na czas od chwili
przekazania terenu budowy do momentu zakończenia realizacji przedmiotu umowy (podpisania protokołu
odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzonych w czasie odbioru końcowego wad, podpisania
protokołu potwierdzającego usunięcie tych wad), w tym w zakresie ubezpieczenia od ryzyk budowlanych
z sumą ubezpieczenia nie niższą niż kwota wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa w § 9 ust. 1
projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do Specyfikacji.
2.9. Podwykonawcy
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
Zgodnie z art. 36b ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców, o ile będą już znane.
Zgodnie z art. 36b ust 1a Ustawy, z uwagi na fakt, iż roboty budowlane będą wykonane w miejscu
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem
do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile będą już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację robót
budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawca będzie miał obowiązek zawiadomić
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
2.10. Równoważność
Jeżeli w Specyfikacji (wraz z załącznikami) przywołane są konkretne nazwy własne, znaki towarowe,
patenty, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy referencji
technicznych, które mają spełniać materiały, sprzęt i inne towary, to nazwy te, znaki, patenty, normy,
przepisy itp. są przykładowe ze względu na fakt dopuszczenia rozwiązań równoważnych. Rozwiązania
równoważne muszą charakteryzować się co najmniej tymi samymi parametrami, normami, standardami
co podane przykładowo. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty opis
rozwiązań równoważnych.
2.11. Gwarancja i rękojmia.
Warunki dotyczące gwarancji i rękojmi określone zostały w §21 projektu umowy, stanowiącym załącznik
nr 6 do Specyfikacji.
ROZDZIAŁ 3. PODSTAWY WYKLUCZENIA. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
DOKUMENTY
3.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu
z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy.
3.2. Ponadto o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniżej określony
warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia wykonał w okresie
ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku:
- w technologii monolitycznej albo murowanej albo mieszanej,
- o kubaturze minimum 1 500 m3,
- o powierzchni użytkowej wybudowanego budynku lub powierzchni użytkowej dobudowanej części
budynku nie mniejszej niż 500 m2,
- wraz z instalacjami: wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną;
- o wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł;
a także potwierdził, że robota ta została należycie wykonana.
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3.3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu i podmiotach trzecich
1) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw
wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Specyfikacji.
W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu,
o którym mowa w pkt 3.2. Specyfikacji, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4
do Specyfikacji.
W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3.4. Potencjał podmiotu trzeciego
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot,
na zasobach którego Wykonawca polega, musi w całości spełniać warunek udziału w postępowaniu
opisany w pkt 3.2. Specyfikacji.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji.
Ww. zobowiązanie należy złożyć w oryginale.
3) Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w ppkt 1,
Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1
Specyfikacji w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania podmiotu trzeciego.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca polegający
na zasobach podmiotu trzeciego zobowiązany jest wskazać w treści oferty część zamówienia,
której wykonanie powierzy temu podmiotowi jako podwykonawcy.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
o którym mowa w ppkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda,
aby Wykonawca w określonym terminie:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ppkt 1.
3.5. Dokumenty inne niż wskazane powyżej, wymagane przez Zamawiającego, które należy
dołączyć do oferty
1) formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. formularz oferty należy złożyć w oryginale.
2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3
do Specyfikacji.
W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4
do Specyfikacji.
W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale 4 pkt 4.2. ppkt 1 lit. d
lub w przypadku składania oferty wspólnej.
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Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
5) oświadczenie zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji, wskazujące
część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli Wykonawca
przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane).
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
6) w przypadku, o którym mowa w pkt 3.4. Specyfikacji, Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu
trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie
z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji.
Ww. zobowiązanie należy złożyć w oryginale.
7) odpowiednio:
- oświadczenie zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji, potwierdzające
wypełnienie obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oraz zapewnienie
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osób trzecich, których dane zostały przekazane w związku
z udziałem Wykonawcy w postępowaniu.
albo:
- oświadczenie zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji,
że Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczące
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14
ust. 5 RODO.
3.6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
Ustawy.
3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną.
4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3.7. Dokumenty wymagane w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu
W celu wykazania, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3.2.
Specyfikacji, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, wykazu robót budowlanych wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3.8. Wykonawcy zagraniczni
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem 3 Specyfikacji do złożenia wskazanych tam dokumentów,
to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia
składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja
albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy.
7 z 14

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sprawa nr 16/ZP/2019

3.9. Wykonawcy występujący wspólnie
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Z treści pełnomocnictwa
(lub treści innego dołączonego do oferty dokumentu) musi jednoznacznie wynikać, którzy Wykonawcy
występują wspólnie (potwierdzenie, iż pełnomocnictwo zostało podpisane przez uprawnione osoby),
do jakich czynności pełnomocnik jest umocowany oraz adres, na który Zamawiający ma kierować
korespondencję.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający
kieruje informacje, korespondencję itp.
4. Oferta wspólna powinna zostać sporządzona zgodnie ze Specyfikacją.
5. Kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą
być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania
tych Wykonawców (a nie pełnomocnika Wykonawców składających ofertę wspólną).
6. Warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt 3.2. Specyfikacji musi spełniać co najmniej jeden
z Wykonawców w całości.
7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich
zastosowanie zasady określone powyżej. Pełnomocnictwo do reprezentowania wspólników spółki
cywilnej powinno zostać podpisane przez wszystkich wspólników spółki.
8. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną, będą mieli obowiązek przedstawić
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.
3.10. Sposób poświadczania i składania dokumentów
1. Wykonawca zobowiązany jest do składania kompletnych dokumentów.
2. Kopie dokumentów muszą być czytelne i zgodne z oryginałem, tj. zawierać wszystkie treści wpisów,
pieczątek, podpisy itd., które figurują na oryginale.
3. Poświadczyć dokument może tylko osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu
Wykonawcy (zgodnie z Rozdziałem 4 pkt 4.2. Specyfikacji). Poświadczenie powinno nastąpić w sposób
jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby poświadczające.
Poświadczenie dokumentu musi nastąpić z użyciem formuły „za zgodność z oryginałem”
lub równoważnej.
4. Wykonawca posiadający dokumenty sporządzone w języku innym niż polski, powinien złożyć zarówno
oryginał dokumentu lub jego poświadczoną kserokopię, jak i tłumaczenie na język polski.
Nie ma obowiązku dokonywania tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, ale Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za zgodność treści tłumaczenia z treścią oryginalnego dokumentu. Nie jest także
wymagane poświadczanie dokumentów przez notariusza ani ambasadę lub konsulat.
ROZDZIAŁ 4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
4.1. Sposób przygotowania oferty
Oferta musi zostać sporządzona zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w oryginale, w jednym
egzemplarzu. Oferta musi być sporządzona w technice trwałej.
2) Kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
3) Wszystkie poprawki naniesione w ofercie powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4) Kartki zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być wyraźnie oznaczone jako objęte tajemnicą
przedsiębiorstwa.
5) Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów przygotowanych przez Zamawiającego.
Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać
wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
6) Ofertę należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem
terminu otwarcia ofert (np. umieścić w dwóch zaklejonych i opisanych kopertach). Na opakowaniu
oferty należy umieścić nazwę (firmę) i adres Wykonawcy oraz napis:
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OFERTA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA
„BUDOWA KRYTEJ STRZELNICY W M. GDAŃSK”
SPRAWA NR 16/ZP/2019 - NIE OTWIERAĆ W KANCELARII.

4.2. Sposób podpisania oferty
1) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy
zgodnie z wymaganiami ustawowymi:
a) osobę lub osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym,
b) osobę lub osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zagranicznego zgodnie z prawem
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
d) inną osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy,
e) osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących
wspólnie.
Jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika, o którym mowa w ppkt d i e, Wykonawca musi
przedstawić Zamawiającemu wraz z ofertą pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być podpisane
przez osoby wymienione w ppkt a, b lub c. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału
bądź w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2) Podpis powinien być złożony w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą
(składać się co najmniej z nazwiska lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu).
4.3. Treść oferty
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.
3) UWAGA! Jeżeli treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Zamawiający, zgodnie z art. 89 ust. 1
pkt 2 Ustawy, ma obowiązek odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy.
4.4. Sposób obliczenia ceny oferty
Cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Cenę oferty należy policzyć stosując powszechnie stosowane wzory sporządzania kosztorysów
ofertowych na roboty budowlane i doliczyć do powstałej kwoty inne (nieprzewidziane w opisie
przedmiotu zamówienia) składniki wpływające na ostateczną cenę. Cena ofertowa jest ceną
ryczałtową wynikającą z art. 632 k.c.
2) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające
wprost z opisu przedmiotu zamówienia wraz z jego załącznikami, jak również nieujęte
w dokumentacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, w szczególności koszty wszystkich
materiałów i urządzeń
koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty
zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty ubezpieczenia,
o którym mowa w pkt 2.8. Specyfikacji oraz w § 20 projektu umowy, a także podatki i opłaty.
3) Zaoferowana cena musi być ceną ostateczną - oferta nie może zawierać zapisu typu „cena
do negocjacji” lub „cena obowiązuje pod warunkiem...”. Ewentualny upust cen powinien
być uwzględniony w cenie oferty.
4) Cenę należy obliczyć i podać w sposób powszechnie używany i jednoznacznie wskazujący
na oferowaną cenę, do dwóch miejsc po przecinku (np. 120,99). Jeżeli cena nie zawiera groszy, można
nie wpisywać groszy (np. 120) lub użyć symbolu ,- (np. 120,-).
5) Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia
odbywać się będzie w złotych polskich.
6) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego,
czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4.5. Tajemnica przedsiębiorstwa
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym Wykonawcom i osobom trzecim.
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Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz 1010 z późn. zm.). Przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze
ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji
albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji
lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania
ich w poufności.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy, a także innych
informacji jawnych na podstawie odrębnych przepisów, m.in. ujawnianych w Krajowym Rejestrze
Sądowym, Biuletynie Informacji Publicznej lub dotyczących wykonanych zamówień publicznych.
4.6. Zmiany w ofercie i wycofanie oferty
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
2. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą
kopertę, oznaczoną jak w rozdziale 4 pkt 4.1. ppkt 6, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".
3. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie
terminu składania ofert.
4.7. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert. 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.
ROZDZIAŁ 5. WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ 6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć nie później niż do 05.09.2019 r. godz. 9:00 w Komendzie Morskiego Oddziału
Straży Granicznej 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35, kancelaria – II piętro, pok. 218.
Uwaga: teren zamknięty – obowiązują przepustki.
Ofert nie należy pozostawiać na biurze przepustek ani osobom nieuprawnionym.
Zamawiający otworzy oferty tego samego dnia o godz. 9:15 w obecności Wykonawców, którzy zechcą
przybyć do Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35,
w pok. 125.
O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty
do kancelarii Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą
kurierską) i wpłyną do kancelarii Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane
za złożone po terminie i zwrócone niezwłocznie.
ROZDZIAŁ 7. KRYTERIUM OCENY OFERT. SPOSÓB OCENY I BADANIA OFERT
Zamawiający dokona oceny zamówienia według poniższych zasad:
7.1. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze i ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena brutto - 60 %
2) doświadczenie zespołu przy budowie budynku krytej strzelnicy, w której używana jest broń palna,
o kubaturze min 1 500 m3: - 30%
3) wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy/usunięciu wad, określonej
w §22 ust. 1 lit. a i b projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do Specyfikacji - 10%
7.2. Sposób oceny i badania ofert
Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. Podczas oceny oferta może uzyskać maksymalnie
100 punktów. Komisja dokona obliczenia ilości punktów wg poniższych wzorów:
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1) cena brutto:
najniższa cena ofertowa brutto
----------------------------------------------- x 60 = liczba punktów
cena brutto danej oferty
2) doświadczenie zespołu przy budowie budynku krytej strzelnicy, w której używana jest broń palna,
o kubaturze min 1 500 m3
Oceniane będzie doświadczenie kierownika budowy lub kierownika robót posiadającego uprawnienia
do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych lub w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, który pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót dla co najmniej
jednej inwestycji polegającej na budowie budynku krytej strzelnicy, w której używana jest broń palna,
o minimalnej kubaturze 1 500 m3 (rozpoczęciu, realizacji i zakończeniu).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ofercie przedstawił dane dotyczące w/w osób:
- imię i nazwisko,
- nr uprawnień budowlanych oraz w jakiej specjalności są wydane (zakres uprawnień),
- oświadczenie Wykonawcy o posiadanym doświadczeniu przy wykonywaniu robót budowlanych
polegających na budowie budynku krytej strzelnicy, w której używana jest broń palna, o minimalnej
kubaturze 1 500 m3, gdzie w/w osoba pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót.
Oceniane doświadczenie dotyczy okresu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
Ocena punktowa dokonana zostanie według niniejszych zasad:
a) Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy lub kierownikiem robót posiadającym,
uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń (w specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w specjalności instalacyjnej w
zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych), który nie pełnił funkcji
kierownika budowy lub kierownika robót w trakcie realizacji robót budowlanych polegających na
budowie budynku krytej strzelnicy, w której używana jest broń palna, o minimalnej kubaturze 1
500 m3 (rozpoczęciu, realizacji i zakończeniu) – 0 pkt;
b) Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy lub kierownikiem robót posiadającym
uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń (w specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w specjalności instalacyjnej w
zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych), który pełnił funkcję
kierownika budowy lub kierownika robót w trakcie realizacji jednej roboty budowlanej
polegającej na budowie budynku krytej strzelnicy, w której używana jest broń palna, o minimalnej
kubaturze 1 500 m3 (rozpoczęciu, realizacji i zakończeniu) – 20 pkt;
c) Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy lub kierownikiem robót posiadającym
uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń (w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych), który pełnił funkcję kierownika
budowy lub kierownika robót w trakcie realizacji dwóch robót budowlanych polegających
na budowie budynku krytej strzelnicy, w której używana jest broń palna, o minimalnej kubaturze
1 500 m3 (rozpoczęciu, realizacji i zakończeniu) – 25 pkt;
d) Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy lub kierownikiem robót posiadającym
uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń (w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych), który pełnił funkcję kierownika
budowy lub kierownika robót w trakcie realizacji więcej niż dwóch robót budowlanych
polegających na budowie budynku krytej strzelnicy, w której używana jest broń palna,
o minimalnej kubaturze 1 500 m3 (rozpoczęciu, realizacji i zakończeniu)– 30 pkt;
Punktacja uzyskana w poszczególnych podpunktach (a, b, c i d) nie będzie sumowana.
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3) Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy/usunięciu wad, określonej
w §22 ust. 1 lit. a i b projektu umowy (co najmniej 0,05%, nie więcej niż 0,2%, wartość dla obu
rodzajów kar umownych musi być jednakowa)
wysokość kary zadeklarowana w danej ofercie

--------------------------------------------------------- x 10 = liczba punktów
najwyższa zaoferowana wysokość kary
spośród wszystkich ofert

Uwaga! Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy/usunięciu wad określonej
w §22 ust.1 lit. a i b projektu umowy musi być wyrażona w % i musi wynosić nie mniej niż 0,05%.
Maksymalna wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy/usunięciu wad,
określonej w §22 ust.1 lit. a i b projektu umowy, uwzględniona do oceny ofert wynosi: 0,2 %.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu
umowy/usunięciu wad, określonej w §22 ust.1 lit. a i b projektu umowy, większą niż 0,2 %, do oceny
oferty zostanie przyjęta wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy/usunięciu
wad, określonej w §22 ust.1 lit. a i b projektu umowy, w wysokości 0,2%.
W przypadku wskazania niższej niż minimalna wysokości kary umownej za zwłokę
w wykonaniu przedmiotu umowy/usunięciu wad określonej w §22 ust.1 lit. a i b projektu umowy
lub pozostawienia pustego pola nie określając wysokości kary umownej za zwłokę w wykonaniu
przedmiotu umowy/usunięciu wad określonej w §22 ust.1 lit. a i b projektu umowy, oferta podlega
odrzuceniu jako niezgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
Oceniona jako najkorzystniejsza, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie oferta, która uzyska
najwyższą liczbę punktów.
Jeżeli nie będzie można ocenić, która z ofert jest najkorzystniejsza z uwagi na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert
dodatkowych.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści ofert.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
i/lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 3.7. Specyfikacji.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców
o okolicznościach, o których mowa w art. 92 Ustawy oraz zamieści te informacje na swojej stronie
internetowej.
ROZDZIAŁ 8. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
8.1. Zawarcie umowy
Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób
niż określony wyżej.
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa wyżej,
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
Umowa zostanie podpisana wyłącznie na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym
załącznik nr 6 do Specyfikacji.
Do zawarcia umowy wymagane będzie wykazanie uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązania będącego
przedmiotem umowy przez osoby występujące w imieniu wybranego Wykonawcy.
Umowa zostanie zawarta po wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy
oraz przedstawieniu kosztorysu ofertowego w postaci papierowej i elektronicznej edytowalnej w formacie
kompatybilnym z programem Norma PRO oraz harmonogramu realizacji robót. Kosztorys ofertowy
wykorzystany będzie do dokonywania rozliczeń częściowych oraz do dokonania rozliczenia przy
ewentualnym odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy. Kosztorys ofertowy musi opiewać na wartość oferty.
W przypadku rozbieżności opisów materiałów pomiędzy Specyfikacją, a dostarczonymi przez Wykonawcę
kosztorysami, należy przyjąć, iż Wykonawca w cenie uwzględnił materiały, urządzenia i wyposażenie
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zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Ewentualne braki
w wycenach pozycji robót oraz materiałów i sprzętu w kosztorysach nie będą mogły stanowić podstawy
do żądania dodatkowego wynagrodzenia, bowiem Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zobowiązał się
wykonać wszystkie roboty wynikające ze Specyfikacji w ryczałtowej cenie oferty.
8.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Na podstawie art. 147 ust. 1 Ustawy Zamawiający będzie żądał od wybranego Wykonawcy wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający, zgodnie z art. 148 ust. 1 Ustawy, dopuszcza następujące formy wnoszenia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy:
a) pieniądz,
b) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancje bankowe,
d) gwarancje ubezpieczeniowe,
e) poręczenia udzielane 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.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych
formach.
Gwarancje i poręczenia muszą być bezwarunkowe i płatne na każde żądanie Zamawiającego, a upływ
terminu zgłaszania przez Zamawiającego roszczeń z gwarancji lub poręczenia nie może nastąpić
wcześniej niż 30 dni po upływie terminu realizacji umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wynosiło 10 % ceny ofertowej Wykonawcy
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na poniższy
rachunek bankowy:
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Gdańsku 89 1010 1140 0150 2013 9120 0000
UWAGA! Pieniądze muszą wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed podpisaniem umowy, w związku
z tym przelewu należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji
po zaakceptowaniu jego treści przez Zamawiającego należy złożyć przed podpisaniem umowy w kasie
Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35 pok. 3 (kasa jest czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00, w środy kasa jest nieczynna).
8.3. Zmiany zawartej umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany
umowy mogą wystąpić wyłącznie pod warunkiem, że nie naruszają przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
a) w zakresie wynagrodzenia:
- w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług w zakresie zmienionej jej wysokości,
- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę ( Dz. u. 2018, poz. 2177 – t.j.) lub w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215)- jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu pisemny wniosek zawierający uzasadnienie zmiany wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy i szczegółowy sposób wyliczenia nowych kwot w odniesieniu do ilości pracowników
zatrudnionych na umowę o prace lub na podstawie umów cywilnoprawnych przy realizacji przedmiotu
umowy i minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej albo obciążeń
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publicznoprawnych lub wpłat na pracownicze plany kapitałowe. Zamawiający dokona weryfikacji
przedłożonego wniosku pod kątem jego zgodności ze stanem faktycznym i prawnym. W przypadku braku
zgodnego stanowiska Stron umowy w zakresie wpływu zmian regulacji ustawowych na koszty realizacji
przedmiotu umowy, Strony przystąpią do negocjacji w przedmiocie ustalenia poziomu zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym dopuszczalna jest maksymalnie zmiana proporcjonalna do
poziomu wynikającego ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej albo zmiany wysokości obciążeń publicznoprawnych lub wpłat na pracownicze plany
kapitałowe.
b) w zakresie zmiany osób:
- wymienionych w §16 ust. 1 umowy;
- wymienionych w §1 ust. 5, przy czym nowo wskazane osoby powinny spełniać wymagania określone
przez przepisy prawne i uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego,
c) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy przewidzianego w §2 ust 3 lub §10 ust. 3, jeżeli:
- w drodze wydania decyzji administracyjnej na Zamawiającego, w związku z realizacją przedmiotu
umowy, zostanie nałożony obowiązek, którego konsekwencją będzie wstrzymanie wykonania robót
budowlanych - na okres do dnia wykonania przez Zamawiającego obowiązku,
- w związku z realizacją przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego zajdzie konieczność uzyskania lub
zmiany decyzji administracyjnej – na okres do dnia uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji
administracyjnej,
- wystąpi konieczność przeprowadzenia m.in. prac saperskich, archeologicznych lub usunięcia przeszkód
uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie robót budowlanych, w szczególności w związku
z ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji –na okres do dnia
zakończenia w/w prac lub usunięcia przeszkód. Ewentualny nadzór archeologiczny i saperski a także
obowiązek usunięcia niewybuchów i koszty z tym związane obciążają Zamawiającego.
- zajdzie konieczność zmian w dokumentacji projektowej w celu usunięcia wad ukrytych w tej
dokumentacji – na okres do dnia uzyskania poprawionej dokumentacji projektowej;
d) w zakresie zmiany Podwykonawców i zmiany zakresu robót im powierzonych – na uzasadniony
wniosek Wykonawcy.
8.4. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane
Zamawiający określił w §12 i §13 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do Specyfikacji.
8.5. Informacje o umowach o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi
Informacje dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które
z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw i usług nie podlegają obowiązkowi przedkładania
Zamawiającemu, zostały podane w §14 ust. 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6
do Specyfikacji.
ROZDZIAŁ 9. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. INFORMACJE OGÓLNE
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa krytej
strzelnicy w m. Gdańsk”, na podstawie dokumentacji projektowej zamiennej, w zakresie obejmującym:
a) budowę jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku wraz z niezbędnym zapleczem socjalnym, technicznym i technologicznym,
b) zagospodarowanie terenu w zakresie obejmującym w szczególności roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni, pomiary terenowe (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych), prowadzenie
robót ziemnych związanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni utwardzonych, wykonanie nowych nasadzeń, roboty porządkowe i wykończeniowe.
Wykaz prac przedstawiono w pkt. 2 „Zakres rzeczowy robót”.
1.1 Równoważność
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) przywołane są konkretne nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy, przepisy itp., które mają spełniać materiały,
sprzęt i inne towary, to nazwy te, normy, przepisy itp., są przykładowe ze względu na fakt
dopuszczenia rozwiązań równoważnych. Rozwiązania równoważne muszą charakteryzować
się co najmniej tymi samymi parametrami, normami, standardami co podane przykładowo.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty opis rozwiązań równoważnych.
1.2 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części Zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
1.3 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (Podwykonawcę, Dalszego Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności obejmujące roboty
budowlane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Obowiązek ten nie dotyczy kierowników budowy i kierowników robót tj. osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019
r. poz. 1186 z późn. zm.).”
1.4 Z uwagi na to, iż roboty budowlane będą wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia,
a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
1.5 Wszystkie zakupione i użyte przez Wykonawcę do wykonania robót budowlanych materiały, urządzenia i sprzęt muszą być oryginalne i fabrycznie nowe, tzn. że żadna ich część
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składowa nie może być wcześniej używana, regenerowana lub przerabiana niezgodnie z zaleceniami producenta.
1.6 Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań, o których mowa w
art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2018r., poz. 1986 z późn. zm.)
Uwagi!
1. Przedmiary robót Zamawiający przekazuje jako materiał pomocniczy w celu ułatwienia wyceny robót.
2. W przypadku jeśli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiOR) odnoszą się w swej treści do osób: „technik”, „inżynier”, „kierownik projektu”, „inżynier projektu”, „manager” należy przez to rozumieć inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto jeśli w STWiOR w pozycjach: przekazanie terenu budowy, podstawa płatności, odbiór
robót, ubezpieczenia występują sprzeczności z umową, obowiązują zapisy zawarte w treści
umowy.
Kod i nazwa określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) dla robót budowlanych
Roboty branży budowlanej:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45410000-4 Tynkowanie
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Roboty branży sanitarnej:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty branży elektrycznej i teletechnicznej:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
Wyposażenie technologiczne:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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45350000-5 Instalacje mechaniczne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych
45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45422000-1 Roboty ciesielskie
Stan prawny nieruchomości, warunki gruntowo-wodne, opis miejsca inwestycji, uzbrojenie:
Nieruchomość, na której planowana jest inwestycja, oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka
nr 4/6 obręb 46 Gdańsk (identyfikator działki: 226101_1.0046.4/6) o łącznej powierzchni 71 830 m2,
zabudowana wolnostojącymi budynkami, stanowiąca własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Obszar, na którym usytuowany będzie
obiekt stanowi teren zamkniętym na mocy Decyzji Nr 131 Komendanta Głównego Straży Granicznej
z dnia 13.10.2005r. Jest to również obszar zespołu urbanistycznego osady portowej w Nowym Porcie,
wpisany do rejestru zabytków (decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku 846,
obecnie 1013 z dnia 08.06.1982 r.). Na obszarze opracowania projektowego znajduje się zieleń niska,
średniowysoka i wysoka.
Na podstawie geotechnicznych warunków posadowienia wykonanych przez Przedsiębiorstwo Geotechniczne Geocentrum Damian Klimowicz 80-298 Gdańsk ul. Czaplewska 32 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii warunków geotechnicznych przy prostych warunkach gruntowych. Poziom zwierciadła wód gruntowych znajduję się
poniżej projektowanego poziomu posadowienia z możliwością sączeń w obszarze oddziaływania.
Strefa przemarzania: II. Budynek wyposażony będzie w instalacje z sieci wewnętrznych: wodociągową, elektryczną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową.
2. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT
Zakres rzeczowy przedmiotowego zamówienia obejmuje:
a) budowę jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku wraz z niezbędnym zapleczem socjalnym, technicznym i technologicznym,
b) zagospodarowanie terenu w zakresie obejmującym w szczególności roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni, pomiary terenowe (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych), prowadzenie
robót ziemnych związanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni utwardzonych, wykonanie nowych nasadzeń, roboty porządkowe i wykończeniowe.
Obiekt ma służyć Morskiemu Oddziałowi Straży Granicznej do celów szkoleniowych oraz bieżących.
Na parterze budynku w południowej wschodniej części zlokalizowano zespół pomieszczeń krytej
strzelnicy. W części północnej zaprojektowano wejście główne z pomieszczeniami przynależnymi
takimi jak pomieszczenie do oczekiwania, pomieszczenie socjalne, biuro kierownika strzelnicy, pomieszczenie czyszczenia broni, podręczny magazyn broni. Części zachodnią budynku stanowią pomieszczenia technologiczne tj. wentylatornia, kotłownia, rozdzielnia główna, serwerownia. Kryta
strzelnica przewidziana dla zmian w ilości 5 osób. Pomieszczenie do oczekiwania przeznaczone dla
nie więcej niż 45 osób. Zaprojektowana szatnia służy jako szatnia okryć wierzchnich. Projektuje się
obsługę komunikacyjną dla pieszych i pojazdów mechanicznych na potrzeby budynku krytej strzelnicy w m. Gdańsk.
2.1 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
2.1.1 Podstawowe dane techniczne:
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- powierzchnia zabudowy: [m²] 1005,10
- powierzchnia użytkowa: [m²] 855,81
- powierzchnia netto: [m²] 938,90
- kubatura: [m3] 2964,47
- podpiwniczenie: brak
- liczba kondygnacji: 1
- wysokość budynku: [m] 5,20
- długość budynku: [m] 51,34
- szerokość budynku: [m] 26,18
- dach: płaski
- konstrukcja: tradycyjna
- elementy układu bryły budynku: budynek będzie składał się z dwóch oddylatowanych od siebie
części stanowiących wspólną całość.
2.1.2 Forma architektoniczna, sposób dostosowania do otoczenia
Budynek będzie składał się z kilku połączonych prostopadłościanów o zróżnicowanej wysokości.
Sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy - budynek poprzez zastosowanie
kolorystyki (jak istniejące budynki), materiałów (cegła elewacyjna, tynki) oraz bryle o zróżnicowanej
wysokości dostosowanej do wysokości budynków otaczających wpisuje się w istniejącą zabudowę
działki. Budynek usytuowano prostopadle do budynków nr 8 i 9, oraz równolegle do budynków nr 3
i 7.
Uwaga:
Wykonawca zobowiązany jest wykonać tablicę informacyjną MSWiA wg wzoru, który zostanie
przekazany przez Zamawiającego i umieścić ją przy wejściu głównym do obiektu oraz wykonać
i rozmieścić pozostałe niezbędne tablice informacyjne.
2.1.3 Elementy konstrukcji budynku
Projektowany budynek składa się z dwóch oddylatowanych od siebie części stanowiących wspólną
całość. Całość zaprojektowano jako obiekt jednokondygnacyjny, całość budynku niepodpiwniczona.
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków wapienno-piaskowych o
gr. 25cm, usztywniony w płaszczyźnie pionowej rdzeniami połączonymi na strzępia z konstrukcją
murową. Ściany hali strzelań oraz pomieszczeń przyległych zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe wylewane na mokro gr. 25cm. Poziomy element nośny stanowi stropodach monolityczny
żelbetowy gr. 18 cm oraz stropodach wykonany z płyt kanałowych SPK32 gr. 32cm.
Fundamenty
Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe wylewane na mokro. Ściany fundamentowe budynku wykonać jako monolityczne żelbetowe ocieplone (polistyren ekstrudowany) wylewane na mokro gr. 25 i 30cm.
Ściany nośne
Ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne zaprojektowano częściowo w technologii tradycyjnej murowanej, a częściowo jako monolityczne żelbetowe wylewane na mokro o gr. 25 i 30cm. Ściany nośne
murowane zaprojektowano z pustaków wapienno-piaskowych o gr. 25cm. Pustaki zastosować o wytrzymałości min. 20MPa zaprawę do cienkich spoin min. 15MPa.
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Ściany zewnętrzne przyziemia w następujących układach warstw
• Ściany zewnętrzne 2 warstwowe:
- wylewane na mokro żelbetowe,
- izolacja termiczna – styropian gr. 15cm do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń,
- warstwa wykończeniowa – tynk silikatowo-silikonowy faktura „kamyczkowa”, ziarno 1,5mm.
• Ściany zewnętrzne 2 warstwowe:
- murowane z pustaków wapienno-piaskowych gr. 25cm o wytrzymałości 20MPa,
- izolacja termiczna – wełna mineralna gr. 15cm do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach
ociepleń,
- warstwa wykończeniowa – płytki elewacyjne ręcznie formowane.
• Ściany zewnętrzne 2 warstwowe:
- murowane z pustaków wapienno-piaskowych gr. 25cm o wytrzymałości 20MPa
- izolacja termiczna – styropian gr. 15cm do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń
- warstwa wykończeniowa – tynk silikatowo-silikonowy faktura „kamyczkowa”, ziarno 1,5mm
• Ściany zewnętrzne 2 warstwowe:
- murowane z pustaków wapienno-piaskowych gr. 25cm o wytrzymałości 20MPa
- izolacja termiczna – styropian gr. 15cm do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń
- warstwa wykończeniowa – płytki elewacyjne ręcznie formowane.
Ściany działowe
Ściany działowe zaprojektowano z pustaków wapienno-piaskowych o gr. 12 i 25cm. Pustaki zastosować o wytrzymałości min. 15MPa zaprawę do cienkich spoin min. 10MPa.
Stropodachy
Stropodachy - częściowo jako monolityczne żelbetowe wylewane na mokro gr. 18cm. Na konstrukcję
zastosować beton B-30 C25/30 oraz stal A-IIIN RB500W B500SP. Nad halą strzelań pomieszczeniem sterowni, magazynu podręcznego broni oraz pomieszczeniem do czyszczenia broni - system
stropowy z płyt SPK o wysokości 32cm i szerokości 120cm. Płyty z betonu zwykłego klasy C40/50.
Piony wentylacyjne
Piony wentylacyjne - pustaki wentylacyjne z keramzytobetonu o kanałach o przekroju 12x17cm.
Zastosować zaprawę o wytrzymałości na ściskanie min. 3,0 MPa o grubości ok. 10-15 mm. Kominy
wentylacyjne ponad połacią dachową wykończyć w systemie BSO i otynkować tynkiem silikatowosilikonowy faktura „kamyczkowa”, ziarno 1,5mm. Jako materiał izolacyjny stosować styropian gr.
10 cm. W pomieszczeniach zastosować kratki wentylacyjne z PCV białe z żaluzją mocowane min.
15cm od wykończonego stropu. Wspomaganie mechaniczne wentylacji zgodnie z projektem branży
sanitarnej.
2.1.4 Wykończenie zewnętrzne budynku
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Wykończenie ścian zewnętrznych budynku - tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy faktura „kamyczkowa”, ziarno 1,5mm w systemie BSO oraz płytki elewacyjne ręcznie formowane.
Pokrycie dachu - warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych warstwowych – styropapa gr.
20cm, ułożonych na warstwie spadkowej o gr. 5-40cm. Warstwę spadkową wykonać z klinów styropianowych o wym. 1,0x1,0 lub 1,2x1,2m.
Stolarka okienna
Okna zewnętrzne PVC, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U ≤ 0,9 W/m²K.
Podokienniki zewnętrze
Blacha tytanowo-cynkowa w kolorze naturalnym gr. 0,7mm łączona na rąbek podwójny, zakończonej po obu stronach systemowymi elementami plastikowymi. Parapety wypuścić poza lico ściany
5cm.
Rynny i rury spustowe
Z blachy tytanowo-cynkowych gr. 0,6mm w kolorze naturalnym.
Obróbki blacharskie
Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7mm łączona na rąbek podwójny, kolor naturalny.
Zadaszenie wejść
Zadaszenie wykonać jako daszki szklane wykonane ze stali nierdzewnej i szkła bezpiecznego montowane do elementów konstrukcyjnych budynku. Zadaszenia wypuścić min. 1.5m poza lico budynku. Najniższa krawędź zadaszenia ma znajdować się na wysokości 2,5m powyżej poziomu „0”
budynku.
Stolarka drzwiowa zewnętrzna
- drzwi stalowe antywłamaniowe w klasie RC4
- drzwi stalowe kuloodporne (FB6) w klasie RC4
- drzwi stalowe antywłamaniowe w klasie RC2N
2.1.5 Wykończenie wewnętrzne budynku
Podłogi i posadzki (typy)
- posadzki wykończone płytkami rektyfikowanymi – gres
- posadzki z betonu polerowanego o grubości 20mm
- posadzka z wykładziny PCW homogeniczne z wykładziny PCW z wywinięciem 10 cm na ściany
- posadzki z betonu przemysłowego - w pomieszczeniach technicznych i magazynowych wykonać
posadzki z betonu wzmacnianego korundem zatarte na ostro
- posadzka w hali strzelań oraz pomieszczeniach technologicznych
Ściany
- tynk kat. III cementowo-wapienny zatarty na gładko
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- ściany ustępów, pomieszczeń socjalnych, pomieszczeń porządkowych, umywalni, szatni do wysokości 2,0 m wykończone płytkami ceramicznymi
- ciągi komunikacyjne do wysokości 2 metrów - farba strukturalna zabezpieczona lakierem
Sufity
- tynk cementowo-wapienny kat. III zatarty na gładko w pomieszczeniach magazynowych i technicznych
- sufity z wełny skalnej o wymiarach 600x600x20mm łatwo demontowanych o konstrukcji niewidocznej w pozostałych pomieszczeniach
- w hali strzelań, sterowni, pomieszczeniu do czyszczenia broni - sufity dźwiękochłonne
Malowanie
Ściany i sufity dwukrotnie malowane farbami lateksowymi
Podokienniki wewnętrzne
Parapety wykonane z konglomeratu. Podokienniki wypuścić 5 cm poza lico wykończonej ściany.
Narożniki zaokrąglone. Parapety gr. 3cm
Szachty
Szachty obudowane ścianami w systemie lekkiej konstrukcji na stelażu stalowym wg systemu wybranego producenta. Obudowy wykonane z:
- 2 warstw płyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej w pomieszczeniach mokrych
- 2 warstw płyty gipsowo-kartonowej ognioodpornej o gr. 15mm kanałów wentylacyjnych
- 2 warstw płyty gipsowo-kartonowej w pozostałych pomieszczeniach
Balustrada schodowa
Balustrada - ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Pochwyty powinny być oddalone od lica
wykończonej ściany o 5cm i znajdować się na wysokości 110cm od podłogi.
Ochronne płyty ścienne
Ściany ciągów komunikacyjnych zabezpieczone płytami ściennymi wykonanymi z odpornego, wysokojakościowego materiału, pokrytymi warstwą bardzo mocnego akrylu, który chroni ściany przed
uderzeniami i zadrapaniami. Panele ochronne o szerokości 30 cm i grubości 1,5mm.
Systemowe ścianki sanitarne
Ścianki oddzielające w poszczególnych zespołach sanitarnych i szatniach wykonać jako ścianki z
laminatu HPL o grubości 12 mm. HPL - nasączone żywicą fenolową włókna celulozy sprasowane
pod wysokim ciśnieniem, wierzchnią warstwę stanowi dekoracyjne pokrycie z żywicy melaminowej. Wszystkie krawędzie płyt są frezowane.
Drzwi od kabin sanitarnych – systemowe HPL; drzwi do WC wyposażone w tzw. wandaloodporny
zamykacz z sygnalizacją zamknięcia.
Drzwi wewnętrzne i okna
- drzwi stalowe antywłamaniowe w klasie RC4
- drzwi stalowe kuloodporne (FB6) w klasie RC4
7
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- pozostałe drzwi wewnętrzne bez wymagań klasy odporności na włamanie i kuloodporności
- okna wewnętrzne - w pomieszczeniu hali strzelań okno kuloodporne w klasie FB6
2.2 BRANŻA SANITARNA
Zakres robót obejmuje budowę:
- instalacji wodociągowej (wody zimnej i ciepłej wody użytkowej)
- instalacji kanalizacji sanitarnej
- instalacji ogrzewczej
- instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
- instalacji klimatyzacji
- instalacji gazowej
- zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
- zewnętrznej instalacji wodociągowej
- zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej
oraz przebudowę istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej kolidującej z budową budynku strzelnicy.
2.2.1 Instalacja wodociągowa
Instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej wody użytkowej zaprojektowano w technologii rur
wielowarstwowych PE-Xc/Al./PE łączonych aksjalną techniką zaciskowych tulei łączących. Źródłem ciepłej wody będzie elektryczny pojemnościowy podgrzewacz zlokalizowany w pomieszczeniu gospodarczym.
Baterie umywalkowe
Baterie umywalkowe sztorcowe. Korpus wykonany z mosiądzu pokrytego chromem, wylewka wyposażona w perlator wandaloodporny. W skład zestawu wchodzić powinny po dwa wężyki i śrubunki wyposażone w zawory zwrotne oraz uszczelki.
Baterie zlewozmywakowe
Baterie stojące chromowane z perlatorem, korkiem klik-klak, możliwością ograniczenia wypływu
ciepłej wody. Podłączenie za pomocą wężyków półsztywnych oraz zaworków odcinających chromowanych, ćwierć obrotowych.
WC
Zestawy podtynkowe wyposażone w stelaż podtynkowy, zbiornik 6-9 L, wsporniki oraz chromowany dwudzielny przycisk spłukujący. W WC przeznaczonych do korzystania przez osoby zatrzymane oraz przesłuchiwane ustępy oraz przyciski spłukujące wykonać w wersji wandaloodpornej.
Zawory ze złączką do węża
Zawory czerpalne ze złączką do węża wykonane z mosiądzu chromowanego wyposażone w zawór
antyskażeniowy HA216, zapewniający opróżnienie przewodu za zaworem zwrotnym, gdy przepływ
zostaje zatrzymany.
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Pisuary
Pisuary wyposażone w zawór spłukujący z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania. Montaż
natynkowy, nastawna ilość wody spłukującej: 1-6 l, łącznik wewnętrzny, rura płuczkowa 18 x 200
mm.
2.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Ścieki z budynku odprowadzane będą do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
na działce Zamawiającego za pomocą projektowanej zewnętrznej instalacji. Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PP niskoszumowych (podejścia do przyborów, piony i wentylacja kanalizacji), rur PVC SN8 LITE (poziome odcinki) oraz rur PVC-C (odprowadzenie skroplin z centrali
wentylacyjnej i klimatyzacji). Piony instalacji należy zakończyć rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad połać dachu.
Przewody poziome
Poziome odcinki kanalizacyjne układane w gruncie pod posadzką należy wykonać z rur PVC SN8 z
rdzeniem litym. Przewody układać ze spadkiem w kierunku wyjścia z budynku tak, aby w najwyższym punkcie instalacji przykrycie rur wynosiło min. 10 cm. Wszelkie załamania pod kątem 90 st.
należy rozwiązać za pomocą dwóch kolan 45 st. Przejścia przez fundamenty wykonać w rurach osłonowych.
Piony i podejścia kanalizacyjne
Piony i podejścia kanalizacyjne wykonać z rur PP niskoszumowych. Podejścia do przyborów sanitarnych i piony kanalizacyjne instalacji sanitarnej wykonać z rur PP niskoszumowych odpornych na
temperaturę do 75oC w przepływie ciągłym i 95oC w przepływie chwilowym. Przewody odprowadzające ścieki od przyborów sanitarnych do pionów spustowych powinny być wykonane z tych samych materiałów, co piony spustowe.
Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej i klimatyzacji
Zaprojektowano instalację z rur PVC-C do odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w pom. wentylatorni i klimatyzatorów. Instalację podłączyć do proj. pionów KS zgodnie z
częścią rysunkową. Przy każdym podłączeniu do pionów KS, przed trójnikiem wykonać zasyfonowanie. W pom. wentylatorni wykonać zagłębienie w postaci rząpia z pompą do odprowadzania skroplin z centrali wentylacyjnej. Przewód tłoczny podłączyć do kanalizacji sanitarnej za pomocą odcinka rury rozprężnej PVC.
Wpusty podłogowe
Projektuje się wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej z odpływem poziomym DN50 z kratą szczelinową, przeciwpoślizgową, wyposażone w suchy syfon w postaci klapy samozamykającej.
2.2.3 Instalacja ogrzewcza
Instalacja ogrzewczą składającą z jednego obiegu grzewczego oraz obiegu zasilania nagrzewnic glikolowych w centralach wentylacyjnych. Lokalizacja rozdzielacza głównego w pom. kotłowni. Obiegi
ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-HT/AL./PE-RT w wkładką
alu oraz grzejników płytowych dolno-zasilanych. Prowadzenie instalacji w posadzce. Wykonanie w
układzie rozdzielaczowym. Rozdzielacze montować w skrzynkach podtynkowych. Obiegi zasilania
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central wentylacyjnych wykonać z rur zewnętrznie ocynkowanych łączonych przez zaprasowywanie.
Lokalizacja rozdzielacza c.t. w pom. kotłowni
Grzejniki płytowe
Grzejniki płytowe, boczno-zasilane, wykonanie z wysokiej jakości walcowanej na zimno blachy stalowej zgodnej z EN 442-1 oraz estetycznymi przetłoczeniami z krokiem co 40 mm. Powłoka gruntująca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie. Powłoka wykończeniowa wg DIN 55900 cz. 2.
Grzejniki montować należy w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki zgodnie z
wytycznymi montażu producenta grzejnika – korzystając z fabrycznych uchwytów.
Armatura
Armatura odpowiadająca warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana:
- armatura termostatyczna: Maks temp robocza = 120° i max. ciśnienie robocze 10 bar
- armatura rurowa: Maks temp robocza = 120° i max. ciśnienie robocze 16 bar
Regulacja instalacji c.o.
Regulacja miejscowa w pomieszczeniach za pomocą głowic termostatycznych zabezpieczonych
przed próbami kradzieży. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów
grzejnikowych powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów.
2.2.4 Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
W budynku strzelnicy została przewidziana:
- wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna z odzyskiem ciepła przy użyciu wymiennika obrotowego dla pomieszczeń biurowo- technicznych,
- wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna z odzyskiem ciepła przy użyciu wymiennika glikolowego dla pomieszczenia hali strzelań,
- wentylacja mechaniczna nawiewno –wywiewna z odzyskiem ciepła przy użyciu wymiennika glikolowego dla kulochwytów bocznych i głównego,
- wentylacja wywiewna dla toalet, magazynów i pom. czyszczenia broni,
- wentylacja grawitacyjna oraz grawitacyjna wspomagana przez wentylatory wyciągowe na kanałach,
dla pozostałych pomieszczeń.
2.2.5 Instalacja klimatyzacji
W pomieszczeniu instruktorów – należy wykonać instalację klimatyzacyjną w układzie split. System
split będzie pracował w oparciu o jedną jednostkę zewnętrzną połączoną z jednostką wewnętrzną
kasetonową za pomocą instalacji chłodniczej. Agregat skraplający zlokalizowany będzie na dachu
budynku.
W serwerowni - należy wykonać instalację klimatyzacyjną w układzie split. System split będzie pracował w oparciu o jedną jednostkę zewnętrzną połączoną z jednostką wewnętrzną ścienna za pomocą
instalacji chłodniczej. Agregat skraplający zlokalizowany będzie na dachu budynku.
W celu schłodzenia powietrza nawiewanego do pom. biurowych i technicznych w centrali CNW4
przewidziano chłodnicę freonową. Chłodnica zasilana będzie z agregatu freonowego połączonego z
centralą modułem freonowym.
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2.2.6 Instalacja gazowa
Instalacja gazowa zaopatrywać będzie w gaz ziemny wysokometanowy GZ – 50 kotłownię gazową
w projektowanym budynku. Wewnętrzną instalację gazową należy wykonać z rur stalowych łączonych przez spawanie. Skrzynki gazowe zlokalizować min. 50 cm od otworów drzwiowych i okiennych w budynku. Do połączeń kurków i urządzeń gazowych stosować fabryczne złączki przejściowe
z miedzi, brązu lub mosiądzu, ewentualnie złączki zaciskowe z mosiądzu. Instalację wykonaną z rur
stalowych należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Rury należy prowadzić na powierzchni ścian w budynku stosując uchwyty mocujące. Poziome przewody należy prowadzić ze spadkiem minimum 0,4
% w kierunku pionu. Przewody prowadzone w pomieszczeniu wilgotnym należy prowadzić na tynku
z prześwitem 3 cm, a w innych pomieszczeniach z prześwitem 2 cm. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w stalowych rurach osłonowych, wystających min. 3 cm z każdej strony przegrody. Rozwiązania techniczne na etapie wykonawstwa powinny zapewnić samokompensację wydłużeń cieplnych rur oraz eliminować powstałe naprężenia.
2.2.7 Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie ścieków z budynku - do istniejącej instalacji w drodze za pomocą nowoprojektowanej instalacji kanalizacji. Zewnętrzna instalacja kanalizacji w technologii rur Ø160 PVC-U SDR 34
SN8 LITE. Na istniejącej instalacji w drodze należy zabudować studnię betonową Ø1000 w celu
włączenia instalacji. Studnię wykonać jako szczelną żelbetową z kinetą Ø250 przepływ na wprost w
celu zabudowania na istniejącej kanalizacji sanitarnej. Włączenie instalacji z budynku ponad kinetą
bez rury przepadowej. Studnię zwieńczyć włazem żeliwnym klasy D400.
2.2.8 Zewnętrzna instalacja wodociągowa
Odcinek instalacji wodociągowej z rur PE 100 fi40 RC PN16. od budynku do wewnętrznej sieci. Nie
przewiduje się montażu zestawu wodomierzowego, ze względu na włączenie do sieci wewnętrznej
za głównym zestawem pomiarowym zlokalizowanym w studni wodomierzowej na przyłączu wodociągowym. W miejscu przejścia instalacji wodociągowej pod stopę fundamentową budynku należy
wyposażyć w rurę ochronną stalową o śr. rury ochronnej o dwie dymensje większe od rury przewodowej.
2.2.9 Kotłownia
Dla pokrycia zbilansowanego zapotrzebowania ciepła dla budynku należy wykonać kotłownię gazową o nominalnych parametrach roboczych 80/60°C. Zaprojektowana kotłownia składa się z kaskady dwóch kotłów po 125 KW (wraz z automatyką), wyposażonych w palniki gazowe wentylatorowe o modulowanej regulacji mocy, oraz wbudowane ścieżki gazowe. Kotły połączone są zestawem
kaskadowym. Odprowadzenie spalin za pomocą komina Ø250 dwuściennego. Nawiew za pomocą
czerpni ściennej i kanałów czerpnych podłączonych do kotłów. Na zasilaniu każdego kotła zainstalowana jest klapa hydrauliczna z siłownikiem sterowanym z automatyki kotła umożliwiająca pracę
w układzie wielokotłowym. Kocioł wyposażyć należy w neutralizator skroplin (dostawa wraz z kotłem). Kocioł wyposażony zostanie w integralny regulator zarządzający pracą kotła z dodatkowymi
modułami zarządzającymi pracą układów pompowych i regulacyjnych wszystkich obiegów grzewczych i podgrzewu CWU. Moduł zarządzający pracą układami pompowymi i regulacyjnymi obiegów
grzewczych i pomp CWU musi umożliwić włączania i wyłączanie obiegów, regulację temperatur
zasilania na poszczególnych obiegach (praca wg krzywej grzewczej na obiegach grzewczych i ze
stałą temperaturą w przypadku zasilania obiegów technologicznych). Ponadto regulator powinien
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umożliwiać współpracę z automatyką central wentylacyjnych (sterowanie zasilaniem nagrzewnicami) i umożliwiać ustalenie okresowego trybu przegrzania CWU. Dla układu sterowania należy
przewidzieć moduł komunikacji z systemem BMS.
2.3 BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA
Zakres robót obejmuje:
- układ zasilania obiektu i instalacji
- tablice obiektowe
- rozdzielnia główna
- tablice T0/T0K, TKOT, TSO/TSOK
- generator prądotwórczy zasilania rezerwowego
- system zasilania gwarantowanego UPS
- instalacja oświetlenia podstawowego
- instalacja oświetlenia awaryjnego
- oświetlenie zewnętrzne
- instalacja gniazd wtyczkowych
- ochrona przepięciowa wewnętrzna
- prowadzenie instalacji elektrycznych
- ochrona ppoż.
- ochrona przed porażeniem
- instalacja odgromowa
- zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji (zasilanie central wentylacyjnych, zasilanie jednostek
zewnętrznych klimatyzacji, zasilanie wewnętrzne klimatyzacji, zasilanie przepustnicami)
- zasilanie napędów tarcz
- zasilanie centrali sygnalizacji pożaru
- automatyka pomieszczeń strzelnicy
- rozbudowa istniejącej kanalizacji teletechnicznej
- okablowanie strukturalne
- system nadzoru wizyjnego (CCTV)
- system kontroli dostępu (KD)
- system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
- nagłośnienie
- system sygnalizacji pożaru (SSP)
2.4 TECHNOLOGIA STRZELNICY - KONSTRUKCJA I ELEMENTY WYPOSAŻENIA
TECHNOLOGICZNEGO STRZELNICY, ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE, INSTALACJE.
2.4.1 BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI HALI STRZELAŃ
Podstawowymi elementami bezpieczeństwa w hali strzelań są:
- zespół kulochwytu głównego, składający się z: tłumika rykoszetów, łapacza kul oraz kulochwytu
właściwego,
- zespół kulochwytu bocznego, składający się z: tłumika rykoszetów, łapacza kul oraz kulochwytu
właściwego,
- kulochwyty dolne przed urządzeniami ukazywania celów,
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- zabezpieczenia boczne,
- zabezpieczenia górne,
- podłoże strefy strzelań.
Strefę strzelań strzelnicy projektuje się do strzelania ze stałej i zmiennych linii otwarcia ognia
z pistoletów i rewolwerów w kalibrze do 11,43 mm, pistoletów maszynowych w kalibrze do 9 mm,
pociskami płaszczowymi i półpłaszczowymi zwykłymi o rdzeniu miękkim, amunicją wystrzeliwaną
z prędkością początkową nie większą niż 1000 m/s a także z broni długiej gładkolufowej do wagomiaru 12, amunicją niepenetracyjną, pociskiem ołowianym W8 MP i loftką LFT-6,8, wystrzeliwaną
z prędkością początkową nie większą niż 350 m/s.
Strefa strzelań przystosowana jest również do strzelań z karabinków szturmowych (lub ich odpowiedników) nabojem pośrednim 5,56x45 mm NATO (lub ich odpowiedników) z pociskiem RS i nabojem 7,62x39 mm wz. 43 (lub ich odpowiedników) przy założeniu odporności elementów konstrukcji wraz z zabezpieczeniami na przebicie pociskiem zwykłym o energii do 2200 J.
Konstrukcja przykrycia oraz przegród pionowych hali strzelań wraz z wszystkimi warstwami zabezpieczającymi na nich umieszczonymi jest odporna na przebicie przy trafieniu pod kątem prostym
pociskami płaszczowymi i półpłaszczowymi zwykłymi o rdzeniu miękkim z broni dopuszczonej do
użytkowania na tej strzelnicy i gwarantuje zatrzymywanie pocisków oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się w obrębie hali strzelań rykoszetów, a także przeciwdziała zniszczeniu czy uszkodzeniu urządzeń, infrastruktury oraz wyposażenia hali strzelań w wyniku bezpośredniego trafienia.
W konstrukcji hali strzelań zagwarantowano współczynniki bezpieczeństwa elementów konstrukcji
odpornych na przebicie pociskami płaszczowymi i półpłaszczowymi zwykłymi o rdzeniu miękkim z
broni dopuszczonej do użytkowania na obiekcie nie mniejsze niż:
- dla zespołu kulochwytu głównego - 2,5;
- dla zespołów kulochwytów bocznych - 2,5;
- dla kulochwytów dolnych przed urządzeniami - 1,2;
- dla przegród pionowych i przykrycia hali strzelań wraz z wszystkimi warstwami - 1,5;
- dla zabezpieczeń bocznych i górnych - 1,2;
- dla elementów zabezpieczeń instalacji - 1,2;
- dla kanałów kablowych - 1,1.
Zespół kulochwytu głównego jest wykonany w konstrukcji stalowej z tłumikiem rykoszetów o konstrukcji stalowej z okładziną z płyt poliuretanowo – gumowych. Komora zespołu kulochwytu głównego jest odpylana w celu ograniczenia przenikania do strefy strzelań pyłów i par związków ołowiu
powstających w zespole kulochwytu głównego w trakcie rozbijania pocisków na płytach łapacza kul.
Zespoły kulochwytów bocznych - wykonane w konstrukcji stalowej z tłumikiem rykoszetów z płyt
poliuretanowo – gumowych. Komora zespołu kulochwytu bocznego jest odpylana w celu ograniczenia przenikania do strefy strzelań pyłów i par związków ołowiu powstających w zespole kulochwytu
bocznego w trakcie rozbijania pocisków na płytach łapacza kul.
2.4.2 PRZEGRODY PIONOWE HALI STRZELAŃ
Przegrody pionowe hali strzelań wykonać w formie ścian żelbetowych z betonu C25/30 (B30). Ściana
czołowa kulochwytowa o gr. 30 cm, pozostałe ściany o gr. 25 cm.
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2.4.3 PRZYKRYCIE HALI STRZELAŃ
Nad halą strzelań należy wykonać system stropowy z płyt SPK o wysokości 32cm i szerokości
120cm. Płyty z betonu zwykłego klasy C40/50. Do stropu nad całym pomieszczeniem hali strzelań
zamocowany jest sufit z blachy stalowej ze stali S355J2G3 gr. 10 mm.
2.4.4 ZESPÓŁ KULOCHWYTU GŁÓWNEGO
Zespół kulochwytu głównego składa się z kulochwytu właściwego, łapacza kul i tłumika rykoszetów.
Kulochwyt główny projektuje się do wyłapywania pocisków o energii do 2200J. Przewiduje się minimalną odległość strzelania z pistoletów, rewolwerów i karabinków szturmowych z odległości 2,0
m.
Kulochwyt właściwy należy wykonać z blachy gr.16 mm ze stali S355J2G3 przymocowanej do głównej ściany kulochwytowej.
Łapacz kul zamontowany do kulochwytu właściwego należy wykonać z blachy gr.16 mm ze stali
Raex 500.
Przed łapaczem kul należy wykonać tłumik rykoszetów o konstrukcji stalowej z blachy gr.16 mm ze
stali Raex 500 na której będzie zamocowana jedna warstwa płyt poliuretanowo – gumowych gr. 50
mm. Konstrukcja tłumika rykoszetów zamknięta jest od góry blachą stalową gr. 5 mm ze stali
S355J2G3 luźno ułożonej na konstrukcji.
Płyty poliuretanowo - gumowe należy układać na konstrukcji stalowej na styk z mocowaniem specjalnymi klamrami z drutu stalowego śr. 2 mm. Na okładzinę tłumika rykoszetów zaleca się stosować
płyty poliuretanowo – gumowe o atestowanym granicznym kącie bezpieczeństwa dla amunicji
9,0x19 mm Parabellum wynoszącym ok. 60, dla amunicji 5,56x45 mm NATO wynoszącym ok. 150.
Zewnętrzna płaszczyzna tłumika rykoszetów pomalowana na biało jest jednocześnie ekranem trenażera multimedialnego.
Pas ściany nad łapaczem kul zabezpieczyć warstwą bali drewnianych gr. 50 mm mocowanych do
ściany na poziomych balach dystansowych drewnianych o wymiarach 50x150 mm mocowanych kotwami segmentowymi HST M10x160/80 i pokrytych płytami poliuretanowo – gumowymi gr. 50 mm
na całej szerokości zespołu kulochwytu głównego, jako ochrona przed odpryskami przypadkowych
pocisków, zerwanych strzałów padających pod sufitem strefy kulochwytu. Bale w deskowaniu należy
łączyć na półwpust.
2.4.5 OSŁONY KANAŁÓW ODPYLAJĄCYCH KOMORĘ KULOCHWYTU GŁÓWNEGO
Kanały pionowe instalacji odpylania komory zespołu kulochwytu głównego przebiegające przy ścianach bocznych należy osłonić od czoła i z boku na całej wysokości blachą ze stali S355J2G3 gr.16
mm. Blachy czołowe należy obudować płytami poliuretanowo – gumowymi (przedłużenie obudowy
tłumika rykoszetów). Kanał wyciągowy umieszczony z lewej strony komory zespołu kulochwytu
głównego należy wyprowadzić w kanale żelbetowym przez ścianę zewnętrzną do komory filtracyjnej. Kanał nadmuchowy umieszczony z prawej strony komory zespołu kulochwytu głównego należy
wprowadzić przez strop.
2.4.6 ZESPOŁY KULOCHWYTÓW BOCZNYCH
Okładziny boczne w hali strzelań na odcinku 15,0 m od osłon czołowych kanałów odpylających komorę zespołu kulochwytu głównego do sufitu stalowego zaprojektowano w formie wentylowanych
kulochwytów bocznych. Kulochwyty boczne projektuje się do wyłapywania pocisków o energii do
1000J. Przewiduje się minimalną odległość strzelania z pistoletów i rewolwerów z odległości 2,0 m.
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Kulochwyty właściwe oraz łapacze kul zamontowane do kulochwytów właściwych należy wykonać
z blachy gr. 12 mm ze stali S355J2G3 przymocowanej do ściany na konstrukcji dystansowej z dwuteowników IPE 200. Łapacz kul wykonany jest w formie przestrzennej konstrukcji z blach w układzie
romboidalnym do których bezpośrednio montowane są poliuretanowo – gumowe płyty tłumika rykoszetów gr. 50 mm. Płyty poliuretanowo - gumowe należy układać na konstrukcji stalowej na styk
z mocowaniem specjalnymi klamrami z drutu stalowego śr. 3 mm. Na okładziny tłumików rykoszetów zaleca się stosować płyty poliuretanowo – gumowe o atestowanym granicznym kącie bezpieczeństwa dla amunicji 9,0x19 mm Parabellum wynoszącym ok. 60, dla amunicji 5,56x45 mm NATO
wynoszącym ok. 150. Zewnętrzne płaszczyzny tłumików rykoszetów na odcinkach wyświetlania obrazu pomalowane na biało są jednocześnie ekranem trenażera multimedialnego.
2.4.7 OSŁONY KANAŁÓW ODPYLAJĄCYCH KOMORY KULOCHWYTÓW BOCZNYCH
Kanały nadmuchowe do komór kulochwytów bocznych umieszczone są nad kulochwytami w osłonach z blachy stalowej S355J2G3 gr. 10 mm. Kanały wyciągowe z komór kulochwytów bocznych
umieszczone w kanałach żelbetowych pod posadzką zabezpieczone są od góry luźno ułożonymi nakrywami z blachy stalowej S355J2G3 gr. 10 mm w których zamontowane są pojemniki na pociski.
Dostęp do pojemników od strony strefy strzelań zabezpieczony jest demontowalnymi nakrywami
drewnianymi z desek gr. 45 mm.
2.4.8 OKŁADZINA SUFITU STALOWEGO
Okładzinę sufitu stalowego w hali strzelań należy wykonać w formie okładziny antyrykoszetowej
i dźwiękochłonnej. Układ warstw w okładzinie sufitu stalowego gwarantuje pochłanianie pocisków
od przypadkowych strzałów i zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się rykoszetów pocisków.
Okładzinę należy wykonać z drewna impregnowanego środkiem grzybobójczym i ogniochronnym.
Wszystkie okładziny drewniane – deskowania należy wykonać z elementów łączonych między sobą
na półwpust.
Przed montażem zabezpieczeń należy zamontować rury ochronne dla kabli elektrycznych i sterowniczych zgodnie z dokumentacją elektryczną oraz zasilania i automatyki urządzeń, chroniące przewody przed uszkodzeniem strzałem bezpośrednim.
Sufit stalowy wykonany jako sufit mocowany do stropu żelbetowego należy wykonać z blachy stalowej S355J2G3 gr. 10 mm. Blachy sufitu należy pokryć deskami drewnianymi gr. 32 mm łączonymi
na półwpust mocowanymi do blach na balach dystansowych drewnianych 50x150 mm w rozstawie
co ok. 80 cm mocowanych kotwami segmentowymi M12x145/50 w ilości 1,5 szt. na mb. Na deskowaniu z bali należy zamocować absorbery akustyczne z płyt dźwiękochłonnych z wełny szklanej na
kleju.
2.4.9 KULOODPORNE OSŁONY PROJEKTORÓW
Kuloodporne osłony modułów projektorowych mocowanych do sufitu stalowego należy wykonać z
blachy stalowej ze stali S355J2G3 gr. 10 mm. Osłony obłożyć płytami poliuretanowo – gumowymi
gr. 50 mm mocowanymi do blachy na listwach dystansowych drewnianych 40x100 mm.
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2.4.10 ZABEZPIECZENIA PIONOWE GÓRNE
Zabezpieczenia pionowe górne w formie przesłon stalowych mocowanych do stropu wykonać z blachy stalowej ze stali S355J2G3 gr. 10 mm. Przesłony obłożyć balami drewnianymi gr. 50 mm łączonymi na półwpust, mocowanymi do blach na pionowych balach dystansowych drewnianych o wymiarach 50x100 mm. Na deskowaniu z bali zamocować na kleju absorbery dźwiękochłonne z płyt z
wełny szklanej lub innych materiałów o nie gorszych parametrach akustycznych i fizyko - chemicznych. Dolne krawędzie przesłon osłonić deską gr. 30 mm.
2.4.11 ZABEZPIECZENIA ŚCIAN
Zabezpieczenia ścian w hali strzelań należy wykonać w formie okładzin antyrykoszetowych i dźwiękochłonnych. Układ warstw w zabezpieczeniach bocznych gwarantuje pochłanianie pocisków od
przypadkowych strzałów i zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się rykoszetów pocisków.
Okładziny należy wykonać z drewna impregnowanego środkiem grzybobójczym i ogniochronnym.
Wszystkie okładziny drewniane – deskowania należy wykonać z elementów łączonych między sobą
na półwpust. Deskowania ścian należy wykonać z bali drewnianych gr. 50 mm łączonych na półwpust
mocowanych do ścian na balach dystansowych drewnianych 50x150 mm w rozstawie co ok. 100 cm
mocowanych kotwami segmentowymi M12x145/50 w ilości 2 szt. na mb.
Przed montażem zabezpieczeń należy zamontować rury ochronne dla kabli elektrycznych i sterowniczych zgodnie z dokumentacją elektryczną oraz zasilania i automatyki urządzeń, chroniące przewody przed uszkodzeniem strzałem bezpośrednim.
2.4.12 PODŁOŻE STREFY STRZELAŃ
Posadzkę w hali strzelań należy wykonać z antyrykoszetowych płyt poliuretanowo - gumowych o gr.
45 mm. Posadzkę należy pokryć wylewką poliuretanową gr. ok. 2÷3 mm o własnościach min. trudno
zapalnych. Parametry techniczne oraz konstrukcja płyt gwarantuje pochłanianie pocisków od przypadkowych strzałów i zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się rykoszetów pocisków. Przed montażem posadzki w pomieszczeniu hali strzelań w miarę potrzeb należy zabudować kanalizację kablową. Podłogę w pomieszczeniu czyszczenia broni również należy wyłożyć antyrykoszetowymi płytami poliuretanowo – gumowymi o gr. 45 mm i pokryć wylewką poliuretanową gr. ok. 2÷3 mm o
własnościach min. trudno zapalnych. Konstrukcja posadzki antyrykoszetowej wraz z wylewką powinna być rozwiązaniem systemowym.
2.4.13 OSŁONY KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH HALI STRZELAŃ
Kanały wentylacji wywiewnej w hali strzelań umieszczone w kanałach żelbetowych pod posadzką
zabezpieczone są od góry luźno ułożonymi nakrywami z blachy stalowej S355J2G3 gr. 10 mm. Demontowalne blachy pokryte są okładziną antyrykoszetową z podłogowych płyt poliuretanowo - gumowych gr. 45 mm pokrytych warstwą poliuretanu gr. ok. 2 mm.
2.4.14 PRZESŁONY MIĘDZYSTANOWISKOWE SIATKOWE
Pomiędzy stanowiskami strzeleckim w linii stałej otwarcia ognia do strzelań statycznych należy ustawić przestawne przesłony międzystanowiskowe siatkowe, które chronią strzelających przed łuskami
wyrzucanymi z broni na sąsiednich stanowiskach. Przesłony międzystanowiskowe zapewniają obserwację strzelających we wszystkich postawach strzeleckich i mogą być przestawiane na dowolne odległości w zależności od potrzeb.
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2.4.15 ŚCIANKI BEZPIECZEŃSTWA W POMIESZCZENIU CZYSZCZENIA BRONI
Nad stołem do czyszczenia broni należy zabudować ścianki bezpieczeństwa wykonane z desek gr. 32
mm łączonych na półwpust mocowanych do ściany na listwach dystansowych drewnianych o wymiarach 50x100 mm. Na deskach zamocowana jest okładzina z płyt poliuretanowo - gumowych gr.
50 mm układanych na styk.
2.4.16 ŚCIANKI PRZESTAWNE DO STRZELAŃ ZZA OSŁONY
Strefę strzelań do realizacji programu strzelań dynamicznych należy wyposażyć w przestawne niekuloodporne ścianki osłonowe.
2.4.17 STOLARKA I ŚLUSARKA
Wszystkie wejścia do hali strzelań należy wyposażyć w drzwi kuloodporne klasy FB6 (PE-EN 1522).
Od strony hali strzelań drzwi powinny być pokryte okładziną dźwiękochłonną lub posiadać własną
izolację akustyczną. Wejście do pomieszczenia podręcznego magazynu uzbrojenia wyposażyć w
drzwi antywłamaniowe z dwoma zamkami patentowymi.
Otwór okienny w sterowni do podglądu strefy strzelań wyposażyć w atestowane, stałe okno kuloodporne klasy FB6 z szybą bezodpryskową klasy BR6 „NS” (PE-EN 1063). Okno należy wykonać bez
podziału na kwatery.
2.4.18 SUFITY PODWIESZONE
We wszystkich pomieszczeniach pomocniczych strzelnicy przyległych do hali strzelań należy wykonać sufity podwieszone z płyt dźwiękochłonnych z wełny szklanej na ruszcie metalowym.
Szczegółowy zakres rzeczowy robót (dla wszystkich branż) przedmiotowego zamówienia, został
wyczerpująco opracowany w załączonej do Opisu Przedmiotu Zamówienia Dokumentacji Projektowej.
Uwagi:
1) Należy wykonać wszystkie próby i badania instalacji i sieci sanitarnych które będą potwierdzać
ich bezpieczną eksploatację.
2) Należy wykonać wszystkie próby i badania instalacji i sieci elektrycznych w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej oraz wszelkie próby i badania, które będą potwierdzać ich bezpieczną eksploatację.
3) Należy wykonać badania i pomiary oświetlenia dla wybudowanego obiektu.
4) Branża teletechniczna - obowiązują pomiary i testy odbiorcze w zakresie wynikającym z ST oraz
zapisów i norm przywołanych do obowiązkowego stosowania w projekcie branżowym.
5) Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego usunięcia, na swój koszt, wszelkich szkód i awarii
spowodowanych w trakcie realizacji robót.
6) Wykonawca ma przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego
odbioru: Instrukcję obsługi kotłowni (w 4 egzemplarzach w wersji papierowej).
7) Wykonawca na etapie realizacji przedmiotowego zamówienia przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekt nasadzeń dla nowobudowanego obiektu (gatunek, rozstaw, ilość, lokalizacja). Po uzyskaniu akceptacji zamawiającego, Wykonawca uzgodni projekt nasadzeń z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
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3. WYPOSAŻENIE

3.1 WYPOSAŻENIE OBJĘTE PRZEDMIOTOWYM ZAMÓWIENIEM.
a) Dostawa i montaż elementów wyposażenia stałego, trwale łączonego z obiektem i wyposażenia
technologicznego.
b) Wyposażenie występujące w dokumentacji projektowej i jednocześnie ujęte w przedmiarach robót
stanowiących załącznik do OPZ.
Elementy wyposażenia ujęte w przedmiarach a nie dające się zamontować ze względu na brak powierzchni montażowej (np. blaty, meble itp.) zostaną w komplecie przekazane Zamawiającemu; zamówienie nie obejmuje montażu tych elementów.
3.2 WYPOSAŻENIE NIE OBJĘTE PRZEDMIOTOWYM ZAMÓWIENIEM
Wyposażenie ruchome, sprzęt kwaterunkowy, regały, krzesła, biurka, wieszaki, stoliki oraz inne podobne wyposażenie występujące w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych czy specyfikacjach, a nie ujęte w przedmiarach, nie jest objęte przedmiotem niniejszego zamówienia.
Zamawiający przekaże Wykonawcy jako materiał Inwestora następujący sprzęt i urządzenia:
- agregat prądotwórczy
- UPS
- kocioł
3.3 PRZEKAZANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI, EKSPLOATACJI ITP. ZAMAWIAJĄCEMU.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru:
a) instrukcję obsługi wszystkich urządzeń, sprzętu, w zakresie niezbędnym do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji obiektu oraz w zakresie niezbędnym do dotrzymania warunków gwarancji
udzielonej na przedmiot umowy.
b) Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, która zostanie opracowana w porozumieniu z Zamawiającym
c) zasady eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń zawarte w „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu i urządzeń” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń wymagających przeglądów
serwisowych.
Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu „Instrukcję użytkowania i eksploatacji
obiektu i urządzeń” nie później niż w dniu szkolenia pracowników o którym mowa w pkt. 3.4
3.4 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie budowy, funkcjonalności i konfiguracji zainstalowanych urządzeń, umiejętności rekonfiguracji na poziomie umożliwiającym samodzielną obsługę urządzeń bez utraty gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym min.
jednego szkolenia dla minimum 20 osób (po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę wykonania
całości przedmiotu umowy ale nie później niż w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót):
1) w zakresie budowy, funkcjonalności i konfiguracji zainstalowanych urządzeń, umiejętności
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rekonfiguracji na poziomie umożliwiającym samodzielną obsługę urządzeń bez utraty gwarancji, w
szczególności dla:
a) systemu kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu nadzoru wizyjnego,
systemu sygnalizacji pożaru,
b) systemu wentylacji,
c) kotłowni
d) automatyki strzelnicy
Wykonawca zagwarantuje dla uczestników materiały do szkolenia. Szkolenie musi obejmować część
teoretyczną i część praktyczną związaną z eksploatacją, konfiguracją urządzeń oraz postępowaniem
podczas uszkodzeń.
Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru przedstawić wykaz min. 20 osób przeszkolonych obejmujący zakres szkolenia, potwierdzony przez osoby
uczestniczące w szkoleniu.
4. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU.
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać „Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku”
dla obiektu i przekazać je Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego
odbioru.
5. ORGANIZACJA RUCHU I SPOSÓB PRZEMIESZCZANIA SIĘ OSÓB I POJAZDÓW PO
TERENIE MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ.
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz sąsiadującego z
budową mienia osób trzecich przed uszkodzeniami mogącymi wystąpić podczas wykonywanych
prac.
2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i prowadzić roboty budowlane podczas realizacji
przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający użytkowanie istniejących sąsiadujących
obiektów zlokalizowanych na terenie działki. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać i
organizować prace w taki sposób, aby ruch pieszych i pojazdów na terenie Zamawiającego,
odbywał się bezpiecznie i nie był ograniczany robotami budowlanymi.
3. W czasie przebywania na terenie Zamawiającego tj. Komendy Morskiego Oddziału Straży
Granicznej, Wykonawca i jego pracownicy zobowiązani są do podporządkowania się służbie
dyżurnej lub służbie ochrony.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania „Zasad dostępu do obiektu Komendy Morskiego
Oddziału Straży Granicznej” (załącznik nr 1.16)
6. TERMIN REALIZACJI.
6.1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy.
6.2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
6.3. Termin wykonania przedmiotu umowy: 15 października 2020r. z zastrzeżeniem §10 ust. 3
umowy.
7. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
7.1. Projekt Budowlany Wielobranżowy – (dokumentacja formalno-prawna, branża budowlana w zakresie: zagospodarowanie terenu, architektura, konstrukcja, branża elektryczna, branża sanitarna) załącznik nr 1.1
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7.2 Projekt Wykonawczy (branża budowlana w zakresie: zagospodarowanie terenu, architektura,
konstrukcja) - załącznik nr 1.2
7.3 Projekt Wykonawczy (branża elektryczna, branża teletechniczna) - załącznik nr 1.3
7.4 Projekt Wykonawczy (branża sanitarna) - załącznik nr 1.4
7.5 Projekt Wykonawczy (technologia strzelnicy, analiza i uzgodnienie rozwiązań technologicznych
pod względem użytkowania) - załącznik nr 1.5
7.6 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (branża budowlana w zakresie: zagospodarowanie terenu, architektura, konstrukcja) - załącznik nr 1.6
7.7 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (branża elektryczna, branża teletechniczna)
- załącznik nr 1.7
7.8 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (branża sanitarna) - załącznik nr 1.8
7.9 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (technologia strzelnicy) - załącznik nr 1.9
7.10 Przedmiary robót (branża budowlana w zakresie: zagospodarowanie terenu, architektura, konstrukcja) – załącznik nr 1.10
7.11 Przedmiary robót (branża elektryczna, branża teletechniczna) – załącznik nr 1.11
7.12 Przedmiary robót (branża sanitarna) – załącznik nr 1.12
7.13 Przedmiar robót (technologia strzelnicy) – załącznik nr 1.13
7.14 Inwentaryzacja dendrologiczna – załącznik nr 1.14
7.15 Kserokopia Decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku - załącznik nr 1.15
7.16 Zasady dostępu do obiektu Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej - załącznik nr
1.16

_______________

___________________

Imię, nazwisko i podpis
osoby sporządzającej opis

Podpis Kierownika
Komórki Zamawiającej
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Załącznik nr 2 - wzór formularza oferty

Nazwa wykonawcy ______________________________________________________________________
Adres wykonawcy _______________________________________________________________________
REGON: ________________________________

NIP: _______________________________________

Telefon _________________________________

Telefax _____________________________________

e-mail _________________________________________________________________________________

FORMULARZ OFERTY
Morski Oddział Straży Granicznej
ul. Oliwska 35
80-563 Gdańsk
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych
dla zadania „Budowa krytej strzelnicy w m. Gdańsk”, składamy niniejszą ofertę.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń. Stwierdzamy, że zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i właściwego
wykonania zamówienia.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w projekcie umowy
dotyczących w szczególności terminu wykonania, okresu gwarancji jakości i warunków płatności,
za następującą cenę ryczałtową:
Cena brutto ____________________________________________ złotych.
Powyższa cena została obliczona zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny oferty, zawartym w punkcie
4.4. rozdziału 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W nawiązaniu do kryterium oceny ofert doświadczenie zespołu przy budowie budynku krytej strzelnicy,
w której używana jest broń palna, o minimalnej kubaturze 1 500 m3, deklarujemy, że nw. osoba
(przewidziana do pełnienia funkcji kierownika robót lub kierownika budowy):
Pan/-i _________________________________________________________________________________
/wpisać imię i nazwisko/

nr uprawnień budowlanych: _______________________________________________________________
/wpisać nr uprawnień budowlanych/

specjalność: ____________________________________________________________________________
/wpisać nazwę specjalności/

pełnił/-a funkcję kierownika robót/budowy w trakcie realizacji ___________________ robót budowlanych
/wpisać liczbę robót budowlanych zakończonych w okresie ostatnich 5 lat, spełniających poniższy warunek/

polegających na budowie budynku strzelnicy krytej, w której używana jest broń palna, o minimalnej
kubaturze 1 500 m3.
W nawiązaniu do kryterium oceny ofert wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu
zamówienia/usunięciu wad deklarujemy następującą wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu
zamówienia/usunięciu wad: _________ % /nie mniej niż 0,05%/
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Zamówienie wykonamy:
a) samodzielnie*
b) przy udziale podwykonawcy/ów*
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
/należy podać zakres czynności powierzony podwykonawcy, oraz jeżeli jest to wiadome, należy podać również nazwy firm
proponowanych podwykonawców/
* Niepotrzebne skreślić

Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Akceptujemy
warunki płatności zawarte w projekcie umowy.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oświadczamy, że 1:
formacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się
o udzielnie przedmiotowego zamówienia publicznego.
niż bezpośrednio nas dotyczące lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?1

Załącznikami do niniejszej oferty są oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 3 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

_____________, dnia ____.____.2019 r.
Podpisano ______________________________________
(podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

UWAGA: Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się
co najmniej z nazwiska lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu).

zaznaczyć odpowiednie.
1) Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO;
1

2) Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO;
3) Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia
średniorocznie mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 milionów EURO.
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Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu

_______________________________
Nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
robót budowlanych dla zadania „Budowa krytej strzelnicy w m. Gdańsk”, oświadczam, że na dzień
składania ofert nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 Ustawy.

..............................................
miejscowość i data

.................................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODMIOTU,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
składane na podstawie art. 22a ust. 3 Ustawy
/należy wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich/

Oświadczam, że podmiot/ty na zasoby których powołuję się w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wskazane w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, nie podlega/ją wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy.

..............................................
miejscowość i data

.................................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

UWAGA:
Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska
lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu).
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_______________________________
Nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)

Przystępując

do

udziału

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa krytej strzelnicy w m. Gdańsk”, oświadczam,
że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

..............................................
miejscowość i data

.................................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODMIOTU,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 Ustawy
/należy wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich/

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych
w Rozdziale 3 pkt. 3.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca, którego
reprezentuję polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

Lp.

Nazwa i adres podmiotu trzeciego

..............................................
miejscowość i data

Zakres udostępnionych zasobów

.................................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

UWAGA:
Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska
lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu).
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.............................................................
(pieczęć Wykonawcy)
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonana zamówienia
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………….……………..……………… będąc
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
upoważnionym(/mi) do reprezentowania:
…………………………….………………………………….………………………………
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
o ś w i a d c z a m(y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”,
odda Wykonawcy:
…………………………………………………………………....……………………………..
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)
do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby1…………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(zakres udostępnianych zasobów)
na potrzeby wykonana nw. zamówienia:
„………………………………………………………………………………………………..”
Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2:
…………........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą3:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie oświadczam(y), że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 5 Ustawy,
będzie odpowiadał solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia zadeklarowanych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie będzie
ponosił winy.
…………………………………………..
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

…….……………………………………
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
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Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego:
 zdolności technicznej lub zawodowej

2

np. podwykonawstwo. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3

np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.
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Załącznik nr 6 – projekt umowy

_____________________________________________________________________________
UMOWA NR ___________
zawarta _______________ w Gdańsku pomiędzy Skarbem Państwa – Morskim Oddziałem
Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza z siedzibą w Gdańsku,
ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk, NIP 583-000-80-97, REGON 190241779,
reprezentowanym przez:
______________________________,
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego –
___________________________________________
a
_____________________________________________________________________________
___ NIP: _______________________, REGON: _________________,
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego
(sprawa nr 16/ZP/2019), o następującej treści:

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Rozdział 1. Przedmiot umowy
§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa krytej
strzelnicy w m. Gdańsk” w zakresie obejmującym:
a) budowę jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku wraz z niezbędnym
zapleczem socjalnym, technicznym i technologicznym,
b) zagospodarowanie terenu w zakresie obejmującym w szczególności roboty rozbiórkowe
istniejących nawierzchni, pomiary terenowe (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych),
prowadzenie robót ziemnych związanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych, wykonanie
podbudowy, wykonanie nawierzchni utwardzonych, wykonanie nowych nasadzeń, roboty
porządkowe i wykończeniowe.
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i ofertą,
na podstawie której Wykonawca został wybrany oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
W przypadku, gdy Wykonawca w złożonej ofercie zadeklarował, iż zatrudnia lub zatrudni
kierownika budowy lub kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami
bez ograniczeń (w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych) i który pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w
trakcie realizacji jednej roboty budowlanej polegającej na budowie budynku krytej strzelnicy,
w której używana jest broń palna o minimalnej kubaturze 1 500 m3 (rozpoczęciu, realizacji i
zakończeniu), zobowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu umowy na etapie wykonywania
robót budowlanych powierzyć tej osobie stanowisko kierownika budowy lub kierownika robót.
Ze strony Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy osobą/ami, o której/-ych mowa
w §1 ust 4, posiadającą stosowne kwalifikacje, będzie Pani/Pan……………nr uprawnień
/zostanie wpisane odpowiednio/
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę geodezyjną oraz wykonać pomiar
powykonawczy po zakończeniu robót budowlanych celem uzyskania odpowiednich
zaświadczeń. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi próby, pomiary, badania i odbiory
niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku a także wykona dokumentację
powykonawczą (łącznie z dokumentacją geodezyjną).
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_____________________________________________________________________________
7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania
pozwolenia na użytkowanie obiektu, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
8. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać „Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku”
strzelnicy pistoletowej i przekazać je Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu
końcowego odbioru robót.
Rozdział 2. Warunki realizacji
§2
1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy.
2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy: 15 października 2020 r., z zastrzeżeniem §10 ust. 3
umowy.
§3
1. Zamawiający w dniu przekazania terenu budowy udostępni Wykonawcy na czas wykonywania
przedmiotu umowy teren (miejsce), na którym Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie
i na własny koszt zaplecze socjalne i magazynowe związane z realizacją przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zamontuje na własny koszt podliczniki zużycia energii elektrycznej i wody oraz
będzie ponosił koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego oraz koszty
odprowadzenia ścieków w okresie realizacji umowy według cen jednostkowych wynikających
z faktur otrzymywanych przez Zamawiającego od dostawców mediów.
3. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy pozwolenie na budowę (decyzja nr
_________________________________________________) oraz dokumentację projektową
najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy.

1.
2.

3.

4.

5.

§4
Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, w tym zaplecza
budowy, na własny koszt i ryzyko.
W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie bezpiecznym
dla osób przemieszczających się po terenie Zamawiającego, wolnym od przeszkód
komunikacyjnych oraz będzie usuwał na bieżąco zbędne materiały, urządzenia pomocnicze,
odpady i śmieci, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 r., poz.
701 ze zm.). Nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na terenie budowy
jakichkolwiek materiałów porozbiórkowych przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych. W
przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a
po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający będzie uprawniony
do wykonania czynności porządkowych na koszt Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na
potrącenie kosztów uporządkowania terenu budowy z wynagrodzenia, o którym mowa w §9
ust. 1 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia sąsiednich obiektów budowlanych przed
ewentualnym zalaniem, pożarem i uszkodzeniami mogącymi wystąpić podczas wykonywanych
prac oraz do zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz sąsiadującego z budową mienia osób
trzecich przed uszkodzeniami mogącymi wystąpić podczas wykonywanych prac.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i prowadzić roboty budowlane podczas realizacji
przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający użytkowanie istniejących sąsiadujących
obiektów zlokalizowanych na terenie działki. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać i
organizować prace w taki sposób, aby ruch pieszych i pojazdów na terenie Komendy Morskiego
Oddziału Straży Granicznej, odbywał się bezpiecznie i nie był ograniczany robotami
budowlanymi.
W czasie przebywania na terenie Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej,
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Wykonawca i jego pracownicy zobowiązani są do podporządkowania się służbie dyżurnej lub
służbie ochrony.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania „Zasad dostępu do obiektu Komendy
Morskiego Oddziału Straży Granicznej” (załącznik nr 1.16 do opisu przedmiotu zamówienia)

1.

2.

3.

4.

5.

§5
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1040),
zwanej dalej „Kodeksem pracy”, osoby wykonujące czynności obejmujące roboty branży
budowlanej, roboty branży sanitarnej, roboty branży elektrycznej, roboty branży
teletechnicznej, roboty branży drogowej w ramach realizacji przedmiotu umowy. Obowiązek
ten nie dotyczy kierowników budowy lub kierowników robót tj. osób pełniących samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoście spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności obejmujące roboty budowlane w
ramach realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania od Wykonawcy oświadczeń i zanonimizowanych w zakresie danych osobowych
dokumentów dotyczących potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) w przypadku wątpliwości co do sposobu zatrudnienia osób wykonujących na rzecz
Wykonawcy czynności obejmujące roboty budowlane w ramach realizacji przedmiotu
umowy zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni od dnia otrzymania wezwania, Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu wskazane w wezwaniu dokumenty, oświadczenia i wyjaśnienia o
których mowa w ust. 2. Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności obejmujące roboty budowlane w ramach realizacji przedmiotu
umowy powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu Wykonawcy.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności obejmujące roboty budowlane w ramach realizacji przedmiotu
umowy Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w §22 ust. 1 lit. j) umowy. W przypadku niezłożenia przez
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci karę umowną, o której mowa w §23 ust. 1 lit. k)
umowy.
Postanowienia ust. 1-4 mają zastosowanie w stosunku do Podwykonawców i Dalszych
Podwykonawców, jeżeli umowa będzie realizowana przy ich udziale.

§6
1. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy wraz z
zapleczem socjalnym i magazynowym, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy i przekazać go
Zamawiającemu w terminie zakończenia wykonania przedmiotu umowy w stanie nie gorszym
niż pierwotnie przekazany.
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2. W przypadku pogorszenia stanu terenu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy lub jego
wyposażenia oraz zwłoki Wykonawcy w przywróceniu do stanu poprzedniego, Zamawiający
ma prawo do dokonania tego na koszt Wykonawcy, odliczając poniesione koszty z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§7
1. Wykonawca zapewni zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu budowy.
2. Za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych przez
pracowników Wykonawcy i Podwykonawców w trakcie wykonywania przedmiotu umowy
odpowiada Wykonawca. Wykonawca odpowiada za wyznaczenie koordynatora ds.
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z art. 208 Kodeksu pracy.
§8
1. Wykonawca zapewnia kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały, urządzenia, sprzęt oraz
inne rzeczy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy
następujące urządzenia: agregat prądotwórczy, kocioł, UPS.
2. Przy wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyrobów
wprowadzonych do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 266 ze zm.).
3. W dniu dostarczenia na teren budowy materiałów i wyrobów budowlanych Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić inspektorowi nadzoru dowody dopuszczenia ich do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Jeżeli w wyniku kontroli inspektor nadzoru ustali,
że jakość materiałów i wyrobów oraz stosowane metody przy ich produkcji nie odpowiadają
wymaganiom umowy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę. Wykonawca
zastosuje kwestionowane materiały i wyroby do robót dopiero wówczas, gdy udokumentuje
inspektorowi nadzoru, że ich jakość odpowiada wymaganiom umowy. Wszystkie koszty
związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę.
Rozdział 3. Warunki płatności
§9
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w
wysokości brutto ____________________(słownie zł: _____________________00/100), w
tym podatek VAT.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym
zgodnym z ofertą cenową Wykonawcy i nie może ulec zmianie, z zastrzeżeniem §26 ust. 2 lit.
a) umowy.
3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy
wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz z jego załącznikami, jak również w
nim nie ujęte a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: koszty
materiałów, urządzeń i sprzętu, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych,
koszty zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty
ubezpieczeń, o których mowa w § 20 ust. 2 umowy, wynagrodzenia za pracę wraz z narzutami,
a także podatki i opłaty.
§ 10
1. Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych za wykonanie i odebranie
poszczególnych elementów robót.
2. W celach rozliczeniowych przyjmuje się następujące elementy robót budowlanych:
1) Roboty branży budowlanej w zakresie zagospodarowania terenu:
a) roboty przygotowawcze w tym między innymi roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe,
usunięcie humusu
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b) wykonanie miejsc postojowych wraz z podbudową, nawierzchnią, krawężnikami, chodnikami,
opaską
c) roboty wykończeniowe w tym między innymi nasadzenia, wykonanie nawierzchni bezpiecznej
d) pozostałe roboty branży budowlanej w zakresie zagospodarowania terenu
2) Roboty branży budowlanej w zakresie architektury:
a) wykonanie posadzki
b) wykonanie tynków wewnętrznych
c) roboty wykończeniowe w tym między innymi okładziny ścian, gruntowanie, malowanie
d) wykonanie kominów wentylacyjnych
e) roboty wykończeniowe na schodach żelbetowych
f) wykonanie pokrycia dachowego
g) wykonanie elewacji
h) stolarka okienna i drzwiowa
i) roboty towarzyszące w tym między innymi rusztowania, montaż i demontaż znaków
j) pozostałe roboty branży budowlanej w zakresie architektury
3) Roboty branży budowlanej w zakresie konstrukcji:
a) roboty ziemne
b) roboty fundamentowe
c) wykonanie podłogi na gruncie
d) wykonanie ścian nośnych i słupów
e) wykonanie stropu nad parterem
f) wykonanie attyki budynku
g) wykonanie ścinek działowych
h) wykonanie schodów żelbetowych
i) wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia zewnętrznego
j) pozostałe roboty branży budowlanej w zakresie konstrukcji
4) Roboty branży elektrycznej:
a) demontaż i ponowny montaż istniejących opraw oświetleniowych zewnętrznych – usunięcie
kolizji
b) wykonanie tras kablowych
e) wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych
f) wykonanie instalacji oświetlenia
g) montaż rozdzielnic elektrycznych
h) montaż zasilacza awaryjnego UPS i agregatu prądotwórczego
i) wykonanie instalacji odgromowej i wyrównawczej
j) pozostałe roboty branży elektrycznej
5) Roboty branży teletechnicznej:
a) rozbudowa kanalizacji teletechnicznej
b) wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru
c) wykonanie instalacji okablowania strukturalnego
d) wykonanie instalacji systemu nadzoru wizyjnego
e) wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu
f) wykonanie systemu videodomofonu TV
g) wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu
h) wykonanie instalacji systemu podglądu celu statycznego i instalacja rzutnika
i) wykonanie instalacji systemu nagłośnienia
j) pozostałe roboty branży teletechnicznej
6) Roboty branży sanitarnej:
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a) wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji
b) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
c) wykonanie instalacji c.o. i c.t.
d) wykonanie instalacji c.o. w kotłowni wraz z montażem kotła
e) wykonanie instalacji c.t. w kotłowni zasilająca centrale wentylacyjne
f) wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej
g) wykonanie instalacji klimatyzacji, wentylacji i systemu wspomagania wentylacji grawitacyjnej
h) wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej
i) wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
j) wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej
k) pozostałe roboty branży sanitarnej
7) Roboty w zakresie wyposażenia technologicznego:
a) wykonanie zespołu kulochwytu głównego wraz z nakrywą kanałów wentylacyjnych hali
strzelań
b) wykonanie zespołu kulochwytu bocznego wraz z nakrywą kanałów wentylacyjnych
kulochwytów bocznych i hali strzelań
c) wykonanie kuloodpornej osłony projektora
d) wykonanie konstrukcji i okładzin przesłon pionowych górnych
e) wykonanie okładzin sufitowych
f) wykonanie posadzki hali strzelań i okładziny tłumiącej drzwi
g) dostawa i montaż urządzeń do treningów strzeleckich
h) elementy wyposażenia podstawowego hali strzelań
i) pomieszczenie do czyszczenia broni – wykończenie i elementy wyposażenia
j) pozostałe roboty w zakresie technologii
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r. roboty
budowlane o wartości nie mniejszej niż 4 245 970,00 zł brutto.
4. Zamawiający dopuszcza w ramach kwoty, o której mowa w ust. 3 możliwość zakupu przez
Wykonawcę wyposażenia, o którym mowa w punkcie 3.1 lit. a) Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Zakup poszczególnych elementów poprzedzony być musi pisemną akceptacją Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2019
obejmujący swoim zakresem roboty budowlane o wartości wskazanej w ust. 3
6. Elementy robót budowlanych zdefiniowane są według przedmiarów stanowiących załącznik do
Opisu Przedmiotu Zamówienia i zostały podane w kolejności występującej w przedmiarach.
§ 11
1. Ostateczne rozliczenie za wykonaną umowę nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną
na podstawie protokołu odbioru końcowego robót, pomniejszoną o sumę wartości faktur
częściowych, płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, na
rachunek bankowy wskazany na fakturze. Zamawiający dopuszcza wystawianie i przesyłanie
faktur
w
formie
elektronicznej
(e-faktur)
w
formacie
pdf
na
adres:
faktury.morski@strazgraniczna.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2174 ze zm.)
2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej i rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy
będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół
odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia wad, podstawą do wystawienia faktury
końcowej i rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie oprócz protokołu odbioru
końcowego robót, także protokół usunięcia wad.
3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej i rozliczenia częściowego, o którym mowa w §10,
będzie protokół odbioru częściowego wykonanych robót, podpisany przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o
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fakturę częściową płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, na
rachunek bankowy wskazany na fakturze.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Za każdy dzień opóźnienia płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za
opóźnienie w transakcjach handlowych, licząc od dnia następnego po upływie terminu
określonego w ust. 1 i 3.
6. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców i Dalszych
Podwykonawców, dodatkowym warunkiem zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia jest
przedstawienie Zamawiającemu wraz z fakturą dowodu zapłaty wymaganego wynagrodzenia
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, wynikającego z zawartych i zaakceptowanych
przez Zamawiającego umów.
7. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktury
(rachunku) Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy) i przelewu płatności na konto
Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy) wraz z oryginałem oświadczenia Podwykonawcy
(Dalszego Podwykonawcy) potwierdzającym otrzymane należne wynagrodzenie.
Oświadczenie musi zawierać w szczególności: nazwę Podwykonawcy (Dalszego
Podwykonawcy), nazwiska osób umocowanych do reprezentowania (składania oświadczeń
woli) Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), zakres i termin wykonanych prac ze
wskazaniem umowy stanowiącej podstawę ich wykonania, kwotę otrzymanego wynagrodzenia.
8. Zamawiający wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku nierozliczenia
zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawców w części obejmującej
należności Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy) z tytułu robót budowlanych,
wynikające z zawartej między nimi umowy, do czasu udokumentowania rozliczenia.
9. Za okres wstrzymania zapłaty należności, o której mowa w ust. 8, Wykonawcy nie przysługują
odsetki ustawowe, o których mowa w ust. 5.
10. Potrącenia, o których mowa w §4 ust. 2, §6 ust. 1 i 3, §15 ust. 6 oraz §19 ust. 1 lit b) dokonywane
będą z przedłożonych przez Wykonawcę faktur częściowych, o których mowa w §10 umowy.

1.

2.

3.

4.

5.

Rozdział 4. Podwykonawcy
§ 12
Wykonawca wykona własnymi siłami …………………………………. …………………….
(zostanie wpisane odpowiednio). Wykonawca
wykona przedmiot umowy przy udziale
Podwykonawców ________________________________________________w zakresie
następującej
części
zamówienia___________________________________________,
zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności (zostanie
wpisane odpowiednio).
Wykonawca, w przypadku zlecenia części prac Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy),
ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac wykonywanych przez
Podwykonawców ( Dalszych Podwykonawców). Ponosi on również pełną odpowiedzialność
za wykonane przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) prace w zakresie gwarancji
jakości i rękojmi za wady.
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wszelkich
zmianach dotyczących podmiotów, o których mowa w ust. 1 jakie nastąpią w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych Podwykonawców,
którym zamierza powierzyć realizacje robót budowalnych w okresie późniejszym.
Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części przedmiotu umowy następuje w trakcie
realizacji zamówienia, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia
oświadczeń, o których mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub
oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia tego
Podwykonawcy.
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
powoływał się Wykonawca w trybie art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w
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celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Umowa z Podwykonawcą (Dalszym Podwykonawcą) musi mieć formę pisemną pod rygorem
nieważności oraz w swojej treści zawierać w szczególności:
a) zakres robót powierzony Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy),
b) wskazanie wynagrodzenia (w kwocie brutto, w tym podatek VAT) Podwykonawcy
(Dalszego Podwykonawcy), które nie może być wyższe niż wartość pozycji w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy,
c) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem realizacji robót –
harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy,
d) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni, od dnia doręczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzającego wykonanie zleconych Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy)
robót budowlanych lub usług,
e) termin zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy
(Dalszego Podwykonawcy) powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej
niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego.
f) obowiązek zatrudnienia przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) osób na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy, w zakresie powierzonych Podwykonawcy ( Dalszemu Podwykonawcy)
robót.
7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) płatności od
zapłaty przez Zamawiającego dla Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót
wykonanych przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę),
b) uzależniających zwrot Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) kwot zabezpieczenia
należytego wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
przez Zamawiającego dla Wykonawcy.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 13
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinno być
poprzedzone akceptacją projektu umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do
realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) powinno być
poprzedzone akceptacją zawartej umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
Wykonawca zamierzający zawrzeć z Podwykonawcą umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt tej
umowy, a także w przypadku wprowadzenia zmian do umowy projekt jej zmian, celem
akceptacji. W przypadku niedopełnienia tego wymogu, mają zastosowanie kary, o których
mowa w §22 ust.1 lit g) umowy.
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany
jest uzyskać zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy.
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia mu projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi w formie
pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.
Powyższe dotyczy projektu zmian do zawartej umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych
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od dnia jej zawarcia. Powyższe dotyczy również każdej zawartej zmiany do tej umowy. Jeżeli
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub
otrzymania zmiany do tej umowy Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się że
zaakceptował tę umowę lub jej zmiany. W przypadku niedopełnienia tego wymogu, mają
zastosowanie kary, o których mowa w §22 ust.1 lit h) umowy.
6. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowiązany jest wraz z przedkładanym
Zamawiającemu projektem umowy lub projektem zmian do zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dołączyć zgodę Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
7. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.
8. Brak zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. 1, oznacza sprzeciw wobec wykonania tych
robót przez Podwykonawcę.
§ 14
1. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca umów o roboty budowlane jest
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia w celu weryfikacji czy wskazane w niej terminy
zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia faktury
lub rachunku. Powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są
dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% kwoty brutto, określonej w § 9 ust. 1 umowy.
Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający poinformuje o tym
Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o
zapłatę kary umownej, o której mowa w § 22 ust. 1 lit. i) umowy.
§ 15
1. Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował,
Wykonawca (Podwykonawca) nie zapłaci w całości lub w części wymaganego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy), Podwykonawca (Dalszy
Podwykonawca) może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do
Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi - na
zasadach przewidzianych w niniejszej umowie i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych .
3. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia
Wykonawcy informacji o żądaniu Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy).
4. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 3, Zamawiający może:
a) odmówić bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do zasadności lub wysokości należnej zapłaty lub
podmiotu, któremu płatność się należy, albo
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c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Rozdział 5. Odbiory
§ 16
1. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru: w osobie:
a) branża budowlana - _______________________ tel.: _________________________,
b) branża sanitarna - _________________________tel.: _________________________,
c) branża elektryczna - _______________________tel.: _________________________,
d) branża teletechniczna - _____________________tel.: ________________________.
W/w osoby zwane są w dalszej części umowy osobami nadzorującymi.
2. Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami prawa
budowlanego.
3. Wykonawca ustanawia: kierownika budowy w osobie:_________________, tel. __________
kierownika/-ów robót w osobie/-ach:_________________, tel. ________
4. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji przedmiotu
umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP,
b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,
c) przeszkolenie stanowiskowe tych osób.
§ 17
1. Odbiory częściowe dokonywane będą przez osoby nadzorujące ze strony Zamawiającego na
podstawie pisemnego zgłoszenia. Zgłoszenie gotowości do odbioru częściowego robót nie
wstrzymuje dalszego toku prac.
2. Z czynności odbioru częściowego będzie spisany protokół odbioru częściowego.
3. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez osoby nadzorujące ze strony
Zamawiającego na podstawie zgłoszenia ich zakończenia przez Wykonawcę poprzez wpis do
Dziennika Budowy.
§ 18
1. Odbiór końcowy robót odbędzie się po zgłoszeniu pisemnym wykonania całości przedmiotu
umowy.
2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14
dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy
i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektorów nadzoru. Termin
będzie liczony od dnia potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektorów
nadzoru.
3. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru końcowego robót zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Termin usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze
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końcowym wynosi nie więcej niż 7 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego robót. Nie usunięcie wad w powyższym terminie skutkować będzie naliczeniem kary
umownej, o której mowa w § 22 ust. 1 lit. b) umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru końcowego robót komplet
dokumentów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy (m.in. protokoły z przeprowadzenia
sprawdzeń i badań, protokoły z rozruchów urządzeń oraz inne protokoły, świadectwa,
poświadczenia wykonania i badania producenta, a dla materiałów i urządzeń certyfikaty na znak
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną, poświadczenia zgodności, instrukcje sprzętu i urządzeń).
5. Wykonawca złoży oświadczenie, które zostanie dołączone do protokołu odbioru końcowego
robót, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową, w tym z Opisem Przedmiotu Zamówienia
wraz z załącznikami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
6. Wykonawca w protokole odbioru końcowego robót, w przypadku realizacji przedmiotu
zamówienia bez udziału Podwykonawców, złoży oświadczenie, że nie realizował zamówienia
z udziałem Podwykonawców.
§ 19
1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady, Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
a) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w wyznaczonym terminie;
b) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku,
c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odstąpić od umowy w zakresie wadliwie zrealizowanej części umowy i
powierzyć usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca
wyraża zgodę na potrącenie kosztów usunięcia wad i usterek z wynagrodzenia , o którym mowa
w §9 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad
oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako
wadliwych.
3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.
4. Potwierdzeniem usunięcia stwierdzonych wad będzie protokół usunięcia wad podpisany przez
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Rozdział 6. Ubezpieczenia
§ 20
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód, które mogą powstać w
związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody w mieniu oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób występujących po stronie
Wykonawcy, pracowników i osób występujących po stronie Zamawiającego oraz osób trzecich,
a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem
pojazdów mechanicznych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej od ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą Wykonawcy na czas
od chwili przekazania terenu budowy do momentu zakończenia realizacji przedmiotu umowy
(podpisania protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzonych w czasie
odbioru końcowego wad, podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie tych wad), w tym
w zakresie ubezpieczenia od ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż kwota
wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 umowy.
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3. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca okaże do wglądu upoważnionemu
przedstawicielowi Zamawiającego oryginał polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust.
2 oraz przekaże kserokopie tych polis. W przypadku określonym ust. 4, Wykonawca okaże
oryginał polis ubezpieczeniowych i przekaże kserokopię tych polis nie później niż w dniu
umownego zakończenia realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy. Za zwłokę w
przedłożeniu Zamawiającemu kserokopii polisy ubezpieczeniowej, mają zastosowanie kary, o
których mowa w §22 ust.1 lit d) umowy.
4. W przypadku zwłoki w realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia
nowych bądź przedłużenia dotychczasowych umów ubezpieczeniowych do dnia faktycznego
zakończenia wykonania przedmiotu umowy, przy zachowaniu ciągłości ubezpieczenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdej zmianie
umów ubezpieczeniowych.
6. Koszty zawarcia umów ubezpieczeniowych i ich przedłużenia ponosi Wykonawca.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rozdział 7. Oświadczenie gwarancyjne
§ 21
Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji jakości na wykonane przez siebie i
Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców) roboty budowlane. Okres gwarancji kończy się
z upływem 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku
stwierdzonych w czasie odbioru końcowego wad od dnia podpisania protokołu
potwierdzającego usunięcie tych wad.
Wykonawca udziela gwarancji jakości na użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały i
urządzenia, niezależnie od gwarancji producenta urządzeń i materiałów użytych do wykonania
umowy, na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Rozpoczęcie biegu terminu ochrony gwarancyjnej
rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku
stwierdzonych w czasie odbioru końcowego wad od dnia podpisania protokołu
potwierdzającego usunięcie tych wad.
Wszelkie awarie, reklamacje oraz stwierdzone wady w ramach udzielonej gwarancji będą
zgłaszane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy: ___________
lub za pomocą czynnego całą dobę faksu Wykonawcy:________________. Wykonawca ma
obowiązek natychmiastowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, pocztą elektroniczną na
adres Zamawiającego: _________________ lub za pomocą czynnego całą dobę faksu
Zamawiającego: ____________________. Zmiana adresów poczty elektronicznej lub
numerów faksów następować będzie poprzez pisemne oświadczenie Strony umowy,
potwierdzone przyjęciem do wiadomości przez drugą Stronę umowy i nie wymaga aneksu do
umowy. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu lub nr faksu zgłoszenie dokonane
na ostatni znany adres uważa się za dokonane skutecznie.
Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie w
terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia. W przypadku nieusunięcia wad w
wyznaczonym terminie Zamawiający zastrzega sobie usunięcie wad przez podmiot trzeci na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku, gdy usunięcie wady w terminie określonym w ust. 4 okaże się z przyczyn
obiektywnych niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie w formie pisemnej
poinformować Zamawiającego o tych przyczynach i uzgodnić z nim odpowiedni termin
usunięcia wady. W terminie tym nie nalicza się kar umownych, o których mowa w § 22 ust. 1
lit. c) umowy.
Zamawiający wyznaczy gwarancyjne przeglądy robót w następujących terminach:
- co najmniej raz w roku, w okresie obowiązywania rękojmi za wady lub gwarancji,
- w ostatnim miesiącu przed upływem terminu rękojmi za wady tj. 5 lat od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzonych w czasie odbioru
końcowego wad od dnia podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie tych wad,
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- ostateczny przegląd gwarancyjny nastąpi w ostatnim miesiącu przed upływem terminu
gwarancji jakości, określonym w §21 ust. 1 umowy.
Zamawiający w przypadku wystąpienia wad wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie
usunięcia wad.
7. W zakresie wykonania obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę i ich wpływu na termin
gwarancji zastosowanie mają przepisy art. 581 Kodeksu cywilnego.
8. Strony ustalają, że okres rękojmi za wady będzie wynosił:
- 5 lat dla robót budowlanych,
- 2 lata dla materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy,
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzonych
w czasie odbioru końcowego wad od dnia podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie
tych wad.
9. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady uregulowanych w Kodeksie
cywilnym.
10. W okresie obowiązywania rękojmi za wady oraz gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie danych Wykonawcy, w tym także
osób uprawnionych do jego reprezentowania, a także w szczególności o wszczęciu
postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości Wykonawcy, o otwarciu likwidacji Wykonawcy
lub zawieszeniu jego działalności oraz o innych istotnych okolicznościach mających wpływ na
realizację przez Zamawiającego jego uprawnień wynikających z rękojmi za wady i gwarancji.
Rozdział 8. Kary umowne
§ 22
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i
wysokościach:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości ____________ (lecz nie mniej niż
0,05 %) kwoty brutto, określonej w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy
zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego robót w wysokości
____________ (lecz nie mniej niż 0,05 %) kwoty brutto, określonej w § 9 ust. 1 umowy, za
każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu,
o którym mowa w § 19 ust. 3,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady w
wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień
kalendarzowy zwłoki, licząc od dnia upływu terminu na usunięcie wad,
d) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu kserokopii polisy ubezpieczeniowej,
o której mowa w § 21 umowy, w wysokości 0,01% kwoty brutto, określonej w § 9 ust. 1 umowy,
za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki,
e) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 1 umowy,
f) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,05 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 1 umowy
za każde zdarzenie,
g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05 % kwoty brutto
określonej w § 9 ust. 1 umowy za każde zdarzenie,
h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany w wysokości
0,05 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 1 umowy za każde zdarzenie,
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i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w zakresie
terminu zapłaty - w wysokości 0,05 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 1 umowy za każde
zdarzenie,
j) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę, o którym mowa
w § 5 ust. 1 umowy, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę za każdą niezatrudnioną osobę,
k) za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dokumentów- w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, osób wykonujących
czynności obejmujące roboty budowlane w ramach realizacji przedmiotu umowy, w wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę - za każde zdarzenie jednego pracownika,
2. Kary umowne zostaną potrącone odpowiednio z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo zapłacone w ciągu 7 dni od dnia wezwania do
zapłaty. Od kwoty niezapłaconej w terminie kary umownej Wykonawca zapłaci odsetki ustawowe
za opóźnienie.
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z
należnego wynagrodzenia, a także zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. W przypadku poniesienia szkody przez Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy Zamawiający oprócz kar, o których mowa w
ust. 1, ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu
cywilnego.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Rozdział 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 23
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny
ofertowej
(z uwzględnieniem podatku VAT), co stanowi kwotę ___________________ (słownie zł:
________________ __/100).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w pełnej wysokości przed
zawarciem umowy w formie _____________.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu będzie ulokowane na oprocentowanym rachunku
bankowym wskazanym przez Zamawiającego i zwrócone wraz z powstałymi odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
W przypadku należytego wykonania umowy 70% wysokości zabezpieczenia zostanie
zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, a w
przypadku stwierdzonych w czasie odbioru końcowego wad – od dnia podpisania protokołu
potwierdzającego usunięcie wad, a pozostała część tj. 30% wysokości zabezpieczenia, czyli
kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona
lub zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca
zobowiązuje się w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz do
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejny okres.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiający może zmienić formę
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
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8. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie traciło ważność w
związku z niewykonaniem umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy,
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia nowego bądź przedłużenia dotychczasowego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia pod
rygorem odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.
9. Koszty przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

1.

2.

3.

4.

Rozdział 10. Postanowienia końcowe
§ 24
Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową,
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania wyznaczając mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający może od umowy
odstąpić.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt
oraz w terminie 10 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sporządzi,
przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji wykonanych robót wraz z zestawieniem
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.
W przypadku odmowy przez Wykonawcę dokonania czynności, o których mowa w ust. 3 lub
podpisania protokołu inwentaryzacji, Zamawiający zabezpieczy roboty na koszt Wykonawcy i
sporządzi protokół inwentaryzacji bez udziału Wykonawcy.

§ 25
Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenosić wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi być wyrażona na piśmie pod rygorem
nieważności.
§ 26
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiany umowy mogą wystąpić wyłącznie pod warunkiem, że nie naruszają przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
a) w zakresie wynagrodzenia:
- w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług w zakresie zmienionej jej wysokości,
- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. u. 2018, poz. 2177 – t.j.) lub w przypadku
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku
zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215)- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu pisemny wniosek zawierający uzasadnienie zmiany wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy i szczegółowy sposób wyliczenia nowych kwot w odniesieniu
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do ilości pracowników zatrudnionych na umowę o prace lub na podstawie umów
cywilnoprawnych przy realizacji przedmiotu umowy i minimalnego wynagrodzenia za
pracę lub minimalnej stawki godzinowej albo obciążeń publicznoprawnych lub wpłat na
pracownicze plany kapitałowe. Zamawiający dokona weryfikacji przedłożonego wniosku
pod kątem jego zgodności ze stanem faktycznym i prawnym. W przypadku braku zgodnego
stanowiska Stron umowy w zakresie wpływu zmian regulacji ustawowych na koszty
realizacji przedmiotu umowy, Strony przystąpią do negocjacji w przedmiocie ustalenia
poziomu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym dopuszczalna jest maksymalnie
zmiana proporcjonalna do poziomu wynikającego ze zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej albo zmiany wysokości obciążeń
publicznoprawnych lub wpłat na pracownicze plany kapitałowe.
b) w zakresie zmiany osób:
- wymienionych w §16 ust. 1 umowy;
- wymienionych w §1 ust. 5, przy czym nowo wskazane osoby powinny spełniać
wymagania określone przez przepisy prawne i uzyskać pozytywną akceptację
Zamawiającego,
c) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy przewidzianego w §2 ust 3 lub §10 ust. 3,
jeżeli:
- w drodze wydania decyzji administracyjnej na Zamawiającego, w związku z realizacją
przedmiotu umowy, zostanie nałożony obowiązek, którego konsekwencją będzie
wstrzymanie wykonania robót budowlanych - na okres do dnia wykonania przez
Zamawiającego obowiązku,
- w związku z realizacją przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego zajdzie konieczność
uzyskania lub zmiany decyzji administracyjnej – na okres do dnia uzyskania ostatecznej i
prawomocnej decyzji administracyjnej,
- wystąpi konieczność przeprowadzenia m.in. prac saperskich, archeologicznych lub
usunięcia przeszkód uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie robót
budowlanych, w szczególności w związku z ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub
błędnie zinwentaryzowanych instalacji –na okres do dnia zakończenia w/w prac lub
usunięcia przeszkód. Ewentualny nadzór archeologiczny i saperski a także obowiązek
usunięcia niewybuchów i koszty z tym związane obciążają Zamawiającego.
- zajdzie konieczność zmian w dokumentacji projektowej w celu usunięcia wad ukrytych w
tej dokumentacji – na okres do dnia uzyskania poprawionej dokumentacji projektowej;
d) w zakresie zmiany Podwykonawców i zmiany zakresu robót im powierzonych – na
uzasadniony wniosek Wykonawcy.
§ 27
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz przepisy
Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
§ 28
1. Każde zawiadomienie lub inne pismo wysłane w związku z realizacją niniejszej umowy, za
wyjątkiem sytuacji opisanych w §22 ust. 3 umowy, uznaje się za właściwie doręczone odpowiednio – Zamawiającemu lub Wykonawcy, jeżeli:
a) zostanie wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przez firmę
kurierską na adres podany we wstępie umowy lub
b) zostanie doręczone osobiście za potwierdzeniem odbioru do sekretariatu Wykonawcy lub
kancelarii ogólnej Zamawiającego.
c) zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy: ___________ ,
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na adres Zamawiającego: wtiz.mosg@strazgraniczna.pl .
Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego potwierdzenia przyjęcia emaila (korespondencji e-mailowej), pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego: wtiz.mosg@strazgraniczna.pl. Zamawiający ma obowiązek natychmiastowego potwierdzenia przyjęcia emaila
(korespondencji e-mailowej), pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy:______________.
Zmiana adresów poczty elektronicznej następować będzie poprzez pisemne oświadczenie
Strony umowy, potwierdzone przyjęciem do wiadomości przez drugą Stronę umowy i nie
wymaga aneksu do umowy. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu lub nr
faksu zgłoszenie dokonane na ostatni znany adres uważa się za dokonane skutecznie.
2. W przypadku zmiany adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego Strony zobowiązane są
wzajemnie o tym fakcie poinformować w trybie przewidzianym w ust. 1.
§ 29
Umowę sporządzono w języku polskim i w razie sporów właściwe jest tylko jej brzmienie w języku polskim.
§ 30
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 31
Tytuły rozdziałów niniejszej umowy mają jedynie charakter porządkowy i nie przesądzają sposobu
interpretacji poszczególnych postanowień umownych.
§ 32
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
§ 33
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca realizację obowiązku wynikającego z
art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem www.morski.strazgraniczna.pl
Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami
2. Harmonogram realizacji robót sporządzony przez Wykonawcę
3. Kosztorys ofertowy (wraz z kosztorysem w formie elektronicznej edytowalnej w formacie kompatybilnym z
programem Norma PRO)
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17 z 17

