ZDR.263.1.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na robotę budowlaną pn.
„Budowa jednostki pływającej „Szkuta Wiślana””.
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2017 r.,
nr ogłoszenia 48931-2017 oraz zamieszczone: w Biuletynie Informacji Publicznej –
http://muzeumsportu.ornet.pl/, na stronie internetowej Zamawiającego - http://www.muzeumsportu.waw.pl/ i
wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego tj. budynku Muzeum Sportu i Turystyki w
Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego http://www.muzeumsportu.waw.pl/

Warszawa, marzec 2017r.

Strona 1 z 33

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:
1.

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

2.

Tryb udzielenia zamówienia.

3.

Opis przedmiotu zamówienia.

4.

Termin wykonania zamówienia.

5.

Warunki udziału w postępowaniu.

5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.
6.

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

7.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e, przewiduje
inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

8.

Wymagania dotyczące wadium.

9.

Termin związania ofertą.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
12. Opis sposobu obliczenia ceny.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych
przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej
ważnego.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Wzór umowy.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
18. Załączniki.
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1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
1.1. Nazwa (firma):
Zamawiającym jest:
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie reprezentowane przez Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki.
NIP
5261288385
REGON
000328031
telefon:
(22) 56 03 780
faks:
(22) 637 15 01
strona internetowa:
http://www.muzeumsportu.waw.pl
e-mail:
muzsport@muzeumsportu.waw.pl

Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jest Dyrektor
Muzeum Pan Tomasz Jagodziński
na rzecz Zamawiającego działa w trybie i na zasadzie przepisu art. 15 ust. 2 ustawy Pzp, Kancelaria Doradztwa
Prawnego Paweł Granecki, Al. J. Ch. Szucha 3 lok. 4, 00-580 Warszawa, http://www.granecki.pl jako
Pełnomocnik Zamawiającego
1.2. Adres:
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, woj. mazowieckie.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
2.2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej
siwz, mają zastosowanie przepisy ww. aktów prawnych.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa jednostki pływającej „Szkuta Wiślana” w tym, roboty budowlanomontażowe oraz zakup i montaż wyposażenia.
Zamówienie obejmuje budowę i wyposażenie tradycyjnej, drewnianej łodzi rzecznej, technicznie przygotowanej
do spływu Wisłą, dzięki której możliwa będzie realizacja różnego rodzaju aktywności kulturalnych i projektów
edukacyjnych: widowisk, spektakli, koncertów, galerii, spotkań i warsztatów, wędrujących wzdłuż rzeki. Wisła
jest "duszą Polski" o znaczeniu historycznym i symbolicznym. Będzie też wizytówką działań promocyjnych
województwa mazowieckiego w zakresie Roku Rzeki Wisły, spójnych ze „Strategią Rozwoju Turystyki
w Województwie Mazowieckim na lata 2014 – 2020”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
1.

Przedmiot zamówienia w zakresie podstawowych (prostych) czynności pomocniczych w stosunku do czynności
wykonywanych przez szkutnika należy wykonać przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
3.1. Klasyfikacja roboty budowlanej wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
3.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
3.5. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w trybie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.
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3.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. Termin wykonania zamówienia.
Wg kryterium oceny ofert, nie później niż do 31.08.2017 r.
5.Warunki udziału w postępowaniu.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
5.1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
5.1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
5.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie co najmniej jedną budowę
polegającą na budowie szkuty lub łodzi o podobnych parametrach technicznych i wielkościowych,
wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
5.2.1. Zamawiający wykluczy Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
5.2.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.1.3. siwz,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.3. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp informuje, iż zastrzega sobie możliwość najpierw oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5a. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
6.1. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
siwz).
6.2. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz).
6.3. Wykonawca wraz z ofertą ponadto składa :
6.3.1. Program budowy szkuty – który będzie oceniany w ramach kryteriów oceny ofert.
6.4. Działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
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terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp
6.4.1. wykazu zawierającego co najmniej jedną budowę polegającą na budowie szkuty lub łodzi o podobnych
parametrach technicznych i wielkościowych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 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 –
oświadczenie Wykonawcy (wg załącznika nr 7 do siwz).
6.3.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
Zamawiający nie żąda dokumentów w tym zakresie.
6.4. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn.
Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.):
1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji
zastrzeżonych przez składającego ofertę.
2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie
mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
3) Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez
siebie sposób umożliwiający zachowanie poufności i oznacza „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
4) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części
mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone
w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
5) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych,
w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.5. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, oryginału
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
4) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dokumenty
określone w pkt 6.2 siwz winny być przedłożone przez każdego z tych Wykonawców odrębnie,
5) w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie określone w pkt 6.1. siwz
winno być złożone przez ustanowionego przez tych Wykonawców pełnomocnika.
6.6. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy, lub tych podmiotów muszą być poświadczone
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
6.7. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej:
1) Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone w oryginale wraz
z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e, przewiduje
inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie
osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1) Wszelkie oświadczenia, pytania do siwz, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną
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2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiającego należy przekazywać
faksem: (22)637 15 01; e:mailem na adres: muzsport@muzeumsportu.waw.pl; pisemnie na adres: Muzeum
Sportu i Turystyki w Warszawie ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa.
3) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Jeżeli Wykonawca
nie potwierdzi otrzymania faksu w dniu jego nadania, Zamawiający uzna, że dokument wysłany faksem
został doręczony w tym samym dniu, a podstawą jego doręczenia jest wydruk nadania (transmisji) faksu.
4) Osobami wyznaczonymi do potwierdzenia wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych
informacji przekazanych za pomocą faksu, są upoważnieni pracownicy Muzeum Sportu i Turystyki w
Warszawie.
5) Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli
wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona została
specyfikacja.
6) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej w postępowaniu.
7) Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców.
8) Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma w sprawie przetargu, w tym zapytania oraz informacje
o wniesieniu odwołania były oznaczone numerem sprawy: ZDR.263.1.2017. Jakiekolwiek inne
zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych
terminów z winy wnoszącego.
9) Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym w formie pisemnej na adres wymieniony w pkt 1.2.
siwz lub n/w nr faks wymieniony w pkt. 1.1. lub e:mail – muzsport@muzeumsportu.waw.pl
10) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w sprawach merytorycznych: Aleksandra Czechowicz – Woźniak – Zastępca Dyrektora Muzeum
8. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9.Termin związania ofertą.
9.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
9.3. 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.
9.4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania
ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.
10. Opis sposobu przygotowywania ofert.
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem ponosi
Wykonawca.
10.2. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z informacjami zawartymi w siwz celem przygotowania oferty
zgodnie z wymogami w niej określonymi, bowiem treść oferty musi odpowiadać treści siwz.
10.3. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w języku polskim w formie pisemnej:
maszynowo, komputerowo albo ręcznie w sposób czytelny. Ewentualne dokumenty i oświadczenia załączone do
oferty w językach obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez
Wykonawcę.
10.4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa
w siwz, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie
z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
1) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do
przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.
2) Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
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10.5. Postanowienia w sprawie pełnomocnictwa:
Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego
odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie t. jedn. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1796 ze zm.).
10.6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
10.7. Wszystkie strony oferty powinny być zanumerowane, a ilość ich wpisana do formularza oferty.
10.8. Zmiana treści siwz.
1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu
składania ofert, zmienić treść siwz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.
2) Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści siwz będzie
prowadzić do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zachowa się zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp.
3) Zamawiający przedłuży termin składania ofert na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp.
10.9. Forma składania ofert.
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej
treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Decyduje data i godzina doręczenia
do Zamawiającego.
Kopertę z dokumentacją przetargową należy oznaczyć następująco:
- na kopercie adres Zamawiającego, o treści:
Muzeum Sportu i Turystyki reprezentowane przez Dyrektora Tomasza Jagodzińskiego
przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
- w lewym górnym rogu koperty czytelna pieczątka Wykonawcy zawierająca nr tel./faks lub należy dopisać nr
tel./faks,
- na kopercie napis o treści określającej przedmiot zamówienia:
Oferta do przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.
„Budowa jednostki pływającej „Szkuta Wiślana””.
znak:.
/nie otwierać – przetarg/
10.10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty (opakowania) lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1. Oferty należy przesłać/składać w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności do dnia 6.04.2017 r. do godz. 10:00, na adres Zamawiającego: Muzeum Sportu i Turystyki
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
11.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
11.3. Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert jest
skuteczne, przy czym:
1) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób,
co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywana oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”,
2) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta.
Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane oświadczenie należy opatrzyć napisem WYCOFANE.
Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej
informację do reprezentowania Wykonawcy,
3) zmiana oferty może być dokonana w dwojaki sposób: albo przez złożenie nowej oferty z oświadczeniem
o wycofaniu poprzedniej oferty, albo przez złożenie odrębnego oświadczenia, zmieniającego treść złożonej
oferty, przy czym oświadczenie to powinno być złożone w taki sam sposób jak oferta w postaci oświadczenia
woli w formie pisemnej.
11.4. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania
ofert.
11.5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
11.6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 6.04.2017r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego:
Muzeum Sportu i Turystyki, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa w pokoju 4/3A
11.7. Otwarcie ofert jest jawne.
11.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą informacje, o których mowa w pkt 11.9 siwz,
zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.
11.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
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1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
11.10. Zamawiający na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona
po terminie.
12. Opis sposobu obliczenia ceny.
12.1. Ceną oferty będzie wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązujące Wykonawcę do wykonania przedmiotu
zamówienia za zaoferowaną cenę. W wynagrodzeniu ryczałtowym mieszczą się wszystkie koszty wykonania
zamówienia – pełen zakres prac wynikających z przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub
kosztów prac, co jest zgodne z art. 632 § 1 kc
12.2.
1) Wykonawca powinien podać cenę oferty brutto na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.
Cena oferty brutto powinna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych cyfrowo i słownie, w walucie
polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 915 ze zm.).
2) Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po
przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.
12.3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Zamawiający nie
będzie prowadził negocjacji w sprawie ceny.
12.4. Cena oferty zostanie przeniesiona przez Zamawiającego odpowiednio do umowy.
12.5. Zamawiający nie dopuszcza wariantowości cen.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
13.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta, co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2) z treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą
specyfikacją,
3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
13.2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, będzie stanowiło podstawową zasadę oceny ofert.
13.3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
a) Cena za realizację zamówienia – 60%
b) Ocena programu budowy szkuty- 20%
c) Termin wykonania zamówienia- 10%
d) Gwarancja- 10%
13.4. Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
13.4.1. Opis kryterium „Cena za realizację zamówienia”:
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę. Wykonawca, który
przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma max 60 pkt, a inni odpowiednio mniej, stosownie do
przedstawionego poniżej wzoru:
C = (Cmin : Cx) x waga kryterium (60%)
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie,
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Cmin – minimalna cena brutto zaoferowana w przetargu,
Cx – cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
13.4.2. Opis kryterium „Ocena programu budowy szkuty”
Przez kryterium „Ocena programu budowy szkuty” Zamawiający przyjmuje całokształt czynności
wykonywanych przez szkutnika przy budowie szkuty, tj:
•

budowę jednostki w miejscu dostępnym dla publiczności, w Warszawie, w bezpośredniej bliskości
Wisły - umożliwiając promocję podjętych tematów i strategii województwa mazowieckiego związanej
z Wisłą, jako łącznikiem Mazowsza, maksymalna ilość punktów – 10 pkt
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•

zadbanie o odpowiednią komunikację społeczną podczas kilkumiesięcznego okresu budowy, a
następnie wodowania i wdrożenia jednostki, poprzez zbudowanie odpowiedniej akcji informacyjnej i
promocyjnej, a także prawidłowy kontakt z mediami (temat atrakcyjny medialnie), maksymalna ilość
punktów – 5 pkt

•

współpraca podczas aktywizacji społeczności lokalnej poprzez spotkania i warsztaty, angażujące
uczestników do wspólnych działań- maksymalna ilość punktów 5 pkt

Punkty przydzielane są przez poszczególnych członków komisji przetargowej i następnie zostanie wyliczona
średnia arytmetyczna z ocen członków komisji albo przez biegłego powołanego w trybie art. 21 ust. 4 Pzp.
Maksymalnie można uzyskać 20 punktów. Przyjmuje się, że 1% równa się 1 pkt.
13.4.3. Opis kryterium „Termin wykonania zamówienia”
Przez kryterium „Termin wykonania zamówienia” do oceny Zamawiający przyjmuje termin wykonania
zamówienia określony w tygodniach wskazany przez Wykonawcę w pkt 3 formularza oferty.
UWAGA !
Maksymalny termin wykonania zamówienia do 31.08.2017 r.
Wykonawca, który przedstawi najkrótszy termin wykonania zamówienia otrzyma max 40 pkt, a inni
odpowiednio mniej, stosownie do przedstawionego poniżej wzoru:
T = (Tmin : Tx ) x waga kryterium
gdzie:
T – liczba punktów przyznanych w kryterium „Termin wykonania zamówienia”,
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Tmin – najkrótszy termin wykonania zamówienia zaproponowany we wszystkich złożonych ofertach.
Tx – termin wykonania zamówienia zaproponowany w ofercie ocenianej.
13.4.4. Opis kryterium „Gwarancja”
Przez kryterium „Gwarancja” Zamawiający przyjmuje gwarancję na cały przedmiot zamówienia.
G = (Gbad : Gm) x waga kryterium
Gdzie:
G – liczba punktów przyznanych w kryterium „Gwarancja”
Gbad – długość badanej gwarancji w miesiącach
Gm- maksymalna długość gwarancji (36)
Im dłuższa gwarancję zaoferuje Wykonawca tym otrzyma więcej punktów. Maksymalnie można zaoferować
gwarancję na 36 miesięcy.
13.5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną
zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+B+T+ G
Gdzie:
P – łączna liczba punktów ocenianej oferty,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena za realizację zamówienia”,
B- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Budowa szkuty zgodnie z programem”
T- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin wykonania zamówienia”
G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja”
13.6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Jeżeli zostaną złożone o takiej samej cenie to Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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14.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia
kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zachowa się zgodnie z art. 92 ustawy
Pzp.
14.3. Zamawiający zawrze umowę po upływie terminów wskazanych w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp albo
przed upływem wyznaczonych terminów, jeżeli złożono tylko jedną ofertę, nie odrzucono żadnej oferty i nie
wykluczono żadnego Wykonawcy.
14.4. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej siwz oraz danych zawartych w ofercie.
14.5. Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
jeżeli po dwukrotnym wezwaniu Wykonawca nie podejmie stosownych działań w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie. W tej sytuacji Zamawiający zachowa się zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
14.6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków
ochrony prawnej albo w terminach, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2.
14.7. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również
o wszelkich dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.
14.8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust.1 Pzp.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców, o których mowa w art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp. albo w art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp.
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15.1. Zamawiający w dniu podpisania umowy żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie w formie wg wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 148 ust.
1 ustawy Pzp.
15.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zamawiający ma prawo do potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kar umownych
i wszelkich należności wynikających z umowy.
15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego.
15.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
15.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
15.6. Zamawiający zwraca 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane, potwierdzonego protokołem odbioru robót
budowlanych.
15.7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości
zabezpieczenia. Zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
16. Wzór umowy.
16.1. Formularz wzoru umowy stanowi załącznik nr 6 do siwz.
16.2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
16.3. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Zmiany dotyczące siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
obowiązywania umowy, Wykonawca zgłaszał będzie niezwłocznie Zamawiającemu w formie
pisemnej informacji. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia informacji o
zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiającemu adresem, ma
skutek prawny.
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy na osobę trzecią.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
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4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy jedno ze świadczeń wzajemnych stanie
się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności lub
odpowiedzialność ponosi jedna ze Stron (względy obiektywne i subiektywne), w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. W przypadku stwierdzenia niewywiązania się którejkolwiek ze Stron z warunków określonych
niniejszą umową, Strona druga może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej,
z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
6.Wypowiedzenie umowy, o którym mowa w ust. 5, w szczególności może nastąpić jeśli:
a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac projektowych
tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby ukończył
je w umówionym terminie;
b) stwierdzone wady opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej nie pozwalają na
uzyskanie świadectwa klasy;
c) Wykonawca nie przestrzega obowiązujących przepisów lub realizuje przedmiot zamówienia
niezgodnie z obowiązującymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia przepisami i
postanowieniami niniejszej umowy;
d) stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;
e) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację prac na okres dłuższy niż 14 dni;
f) opóźnienia z płatnością należności wynoszą co najmniej 60 dni;
g) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;
h) zostanie zajęty w postępowaniu egzekucyjnym majątek Wykonawcy o znacznej wartości.
7. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy o których mowa w punktach 1-5
rozliczenie wykonanych prac oraz zgromadzonych
w miejscu przebudowy statków materiałów i urządzeń dla potrzeb prac jeszcze niezrealizowanych,
nastąpi protokółem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony, na podstawie inwentaryzacji tych
prac, materiałów i urządzeń, dokonanej w miejscu budowy Szkuty.
8. Zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia są możliwe jeśli nie powodują podwyższenia
wynagrodzenia i są korzystne dla Zamawiającego.
9. W zakresie terminu realizacji umowy zmiany są dozwolone jeżeli przyczyny leżą po stronie
Zamawiającego lub zachodzi siła wyższa. Przez siłę wyższą rozumiana jest zdarzenie: zewnętrzne,
niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec w
szczególności: powódź, huragan, trzęsienie ziemi, sztorm, śnieżyca itp.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku śmierci szkutnika.
11. Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót
dodatkowych o ile zostaną one zaakceptowane przez Zamawiającego z punktu widzenia
merytorycznego i cenowego.
12. Inne zmiany określone we wzorze umowy
13. Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
W niniejszym postępowaniu Wykonawcom przysługuje prawo do skorzystania ze środków ochrony prawnej.
Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI, art. 179 - 198g ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U.
z 2016, poz. 380 ze zm.).
18. Załączniki.
Zał. nr 1 – Formularz oferty.
Zał. nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zał. nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
Zał. nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Zał. nr 5 – Wykaz wykonanych robót budowlanych
Zał. nr 6- Wzór umowy
Zał . nr 7 – Program budowy szkuty
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Formularz oferty, załącznik nr 1 do SIWZ nr

Oferta
Nazwa Wykonawcy: …………....................
Adres Wykonawcy: …………....................
Województwo ………………………….….
NIP …………………………………………
REGON …………………............................
Telefon…………………….……………….
Faks ….…………………………………….
E-mail: ….…………………………………
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa

8.

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. jedn.
Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. ) na robotę budowlaną pn. „Budowa jednostki pływającej „Szkuta
Wiślana””, znak ZDR.263.1.2017 składam/my/ niniejszą ofertę.
Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie ………zł brutto (słownie:…),
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia…Udzielamy gwarancji na cały przedmiot
zamówienia w wysokości… na okres… miesięcy od daty protokołu odbioru.
Oświadczam/my/, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i
nie wnoszę/wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem/uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do
przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
Oświadczam/my/, że akceptuję/my/ warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz do
przedmiotowego zamówienia.
Oświadczam/my/, że jestem/jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
Oświadczam/my/, że zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz pkt 3 SIWZ przedmiot zamówienia w zakresie
podstawowych (prostych) czynności pomocniczych w stosunku do czynności wykonywanych przez szkutnika
zrealizuję/my/ przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Oświadczam/my/, że jestem/jesteśmy przedsiębiorstwem (jeżeli dotyczy):
- małym (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionów EUR)*,
- średnim (przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).*
(*niepotrzebne skreślić)
Integralną częścią oferty są n/w oświadczenia i dokumenty:

9.

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
c) Program budowy Szkuty
Oferta zawiera łącznie.........stron ponumerowanych i podpisanych przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

(Data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia)
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Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca:
………………………………………
…………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. robotę budowlaną pn.„Budowa jednostki
pływającej „Szkuta Wiślana””, znak: ZDR.263.1.2017, oświadczam, co następuje:
1.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt (wyk co
najmniej jedną Szkutę…. siwz
…………………………………………………………
(Data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia)
2.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………..,
w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………………………………………………………
(Data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia)

* wypełnić jeżeli dotyczy
3.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………………………
(Data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia)
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Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:
………………………………………
…………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pn. „Budowa jednostki
pływającej „Szkuta Wiślana, znak:ZDR.263.1.2017 , oświadczam, co następuje:
1.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
…………………………………………………………
(Data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp* (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:…………………………………………………
…………………………………………………………
(Data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia)

* wypełnić jeżeli dotyczy
2.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA*:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….………………………………….. (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………………………………………………………
(Data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia)
* wypełnić jeżeli dotyczy
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3.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:

Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres,
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.
…………………………………………………………
(Data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia)

* wypełnić jeżeli dotyczy
4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………………………
(Data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest budowa jednostki pływającej „Szkuta Wiślana” w tym, roboty budowlanomontażowe oraz zakup i montaż wyposażenia.
Zamówienie obejmuje budowę i wyposażenie tradycyjnej, drewnianej łodzi rzecznej, technicznie przygotowanej
do spływu Wisłą, dzięki której możliwa będzie realizacja różnego rodzaju aktywności kulturalnych i projektów
edukacyjnych: widowisk, spektakli, koncertów, galerii, spotkań i warsztatów, wędrujących wzdłuż rzeki. Wisła
jest "duszą Polski" o znaczeniu historycznym i symbolicznym. Będzie też wizytówką działań promocyjnych
województwa mazowieckiego w zakresie Roku Rzeki Wisły, spójnych ze „Strategią Rozwoju Turystyki w
Województwie Mazowieckim na lata 2014 – 2020”.
Roboty budowlano- montażowe obejmują:
Budowę drewnianego, bezstępkowego, płaskodennego statku rzecznego, przystosowanego do małej,
pasażerskiej żeglugi śródlądowej, zgodnie z obowiązującym prawem (uproszczone świadectwo zdolności
żeglugowej dla jednostek 12.os.). Jednostka powinna uwzględniać panujące obecnie na Wiśle warunki
żeglugowe (niżówki, deregulacja szlaku, trudne podejścia do brzegów). Wymiary oraz parametry jednostki
(wysokość, zanurzenie, szerokość) powinny umożliwiać żeglugę po całej żeglownej Wiśle, z założeniem co
najmniej średniego stanu wód (wg prognoz IMGW). Maksymalna szerokość nie powinna przekraczać 5,2 m.
Maksymalna głębokość zanurzenia (bez obciążenia) nie powinna przekraczać 35 cm. Maksymalna głębokość
zanurzenia (przy pełnym obciążeniu) nie powinna przekraczać 50 cm. Maksymalna wysokość przy złożonym
maszcie nie może przekraczać 5,5 m przy WWŻII (wg prognoz IMGW). Przybliżona wyporność jednostki:
maksymalna całkowita: co najmniej 40 T.
Charakterystyczne parametry określające wielkość jednostki
 długość kadłuba do 16 m,
 szerokość dna ok. 4 m, szerokość w górnej bucie do 5,2 m (typowo ok. 5 m)
 wysokość do 4 m, a po postawieniu masztu do 10 m
 zabudowa retmanki do ok. 1/3 powierzchni kadłuba wraz pokładem dziobowy
Charakterystyczne elementy dodatkowego wyposażenia obowiązkowego Jednostka powinna dysponować
odpowiednim wyposażeniem i zabezpieczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przynajmniej:
 koło ratunkowe - 2 szt.
 kapoki ratunkowe - 12 szt.
 rzutka ratunkowa - 1 szt.
 apteczka medyczna - 1 szt.
 gaśnica 2 kg.- 4 szt.
 bosak - 1 szt.
 lina cumownicza - 2 szt.
 kotwica dziobowa (podstawowa)- 15 kg, admiralska, z ręczną windą kotwiczną
 kotwica rufowa (pomocnicza) - 10 kg., rzeczna, ręczna.
 oświetlenie nawigacyjne 12 V, zgodnie z przepisami
Dodatkowe elementy wyposażenia
 toaleta turystyczna WC chemiczna o poj. min 20 l
 instalacja elektryczna 12V
Napęd jednostki
Podstawowy napęd jednostki (napęd spalinowy) powinien zapewniać standardową prędkość podróżną i
sterowność, na równi z innymi jednostkami tego typu i umożliwiać bezpieczną podróż pomiędzy portami
Mazowsza (co najmniej 40-60 km, w obu kierunkach rzeki).
Układ napędowy powinien zawierać przynajmniej:
 zaburtowy silnik spalinowy 30 - 50 KM pojemność min. 747cm3, typ silnika 4 -suw, układ rozrusznika
elektryczny/ręczny, długość stopy L, zbiornik paliwa 25 l, manetka
 dodatkowy zbiornik zapasowy ok 100 l.
Dodatkowy napęd jednostki (napęd tradycyjny) - żagiel rejowy (likowano-bandowany) wraz z uproszczonym
takielunkiem tradycyjnym (szkuta) o powierzchni co najmniej 40 m2 (w stosunku 2:3).
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Otaklowanie - tradycyjne: sztak, obsztak, obceje, karnaty, itp.).
Reja na maszcie w kleszczach dębowych, umożliwiających położenie masztu wzdłuż statku (w kierunku rufy)
pod kątem 90⁰.
Na retmance maszt oparty na stojaku.
W pozycji stojącej maszt zablokowany ryglem stalowym przechodzącym przez kleszcze i maszt.
Budowa jednostki powinna odbywać się na wypoziomowanej ławie szkutniczej (na łagunach), w miejscu
dostępnym dla publiczności, w Warszawie, w bezpośredniej bliskości Wisły - umożliwiając promocję podjętych
tematów i strategii województwa mazowieckiego związanej z Wisłą, jako łącznikiem Mazowsza,
umożliwiającym również przeprowadzenie pokazów publicznych, relacji medialnych i warsztatów
prezentujących technikę wykonania jednostki oraz popularyzujących wiedzę o tradycyjnej sztuce szkutniczej, a
także angażujących mieszkańców Mazowsza. Zapewnić należy możliwość wodowania jednostki oraz wykonania
niezbędnych prac wykończeniowych i konserwacyjnych na wodzie.
Jednostka ma charakter rekonstrukcyjny, historyczny, zaprojektowana jest na podstawie niekompletnych
odtworzonych planów historycznych w oparciu o przekazy szkutników ludowych. Dopuszcza się rozwiązania
własne stosowane przez poszczególnych szkutników ludowych (bez pogorszenia parametrów) w celu
zachowania rekonstrukcyjnego charakteru jednostki, po uprzedniej akceptacji nadzoru autorskiego.
Technologia wykonania jednostki wymaga zastosowania materiałów unikalnych (np. naturalnie kształtowane
krzywulce, sztaba, klepki poszycia, itp.) obrabianych metodą rzemieślniczą. Dopuszcza się nieduże odstępstwa
wymiarów (bez pogorszenia parametrów konstrukcji) w celu zachowania rekonstrukcyjnego charakteru
jednostki, po uprzedniej akceptacji nadzoru autorskiego.
Uwagi dodatkowe:
Gretingi - dopasowane do konstrukcji dennej jednostki, oparte na dennikach, dzielone na sekcje pomiędzy ławą i
nadstępkami bocznymi oraz nadstępkami i burtami, poziom gretingów- na poziomie górnej powierzchni
nadstępek bocznych. Dopuszcza się rozwiązania własne (bez pogorszenia parametrów) w celu zachowania
rekonstrukcyjnego charakteru jednostki (np. pobiegi z tarcic wzdłuż burt), po uprzedniej akceptacji nadzoru
autorskiego.
Pokład dziobowy tworzy szczelną bakistę dziobową. W rozwiązaniu docelowym należy zapewnić odpowiednią
wentylację grawitacyjną bakisty.
Retmanka - pomieszczenie drewniane zbudowane na konstrukcji szkieletowej, przykrytej dachem
dwuspadowym o konstrukcji płatwiowo-jętkowej:
 dach: wykonany wzdłużnie z desek "na zakład", spód izolowany papą bitumiczną, podbitka z szalówki
sosnowej 22 mm, dopuszcza się nieduże odstępstwa wymiarów (bez pogorszenia parametrów
konstrukcji) w celu zachowania rekonstrukcyjnego charakteru jednostki, po uprzedniej akceptacji
nadzoru autorskiego
 ściany: konstrukcja nośna na słupach wspierających wieźbę dachową (łaty, krokwie i jętki) , obita deską
szalówki sosnowej 22 mm,
 okna: ramy drewniane z szybami (stylizowane), dwuskrzydłowe, otwierane do środka. Dopuszcza się
rozwiązania własne (bez pogorszenia parametrów) w celu zachowania rekonstrukcyjnego charakteru
jednostki, po uprzedniej akceptacji nadzoru autorskiego
 drzwi: uchylne, otwierane na zewnątrz, w obu częściach retmanki.
Dopuszcza się drobne odstępstwa odległości pomiędzy dennikami ze względu na rzemieślniczy, rekonstruktorski
charakter jednostki. Dopuszcza się nieduże odstępstwa wymiarów (bez pogorszenia parametrów konstrukcji) w
celu zachowania rekonstrukcyjnego charakteru jednostki, po uprzedniej akceptacji nadzoru autorskiego.
Z uwagi na zmienioną w stosunku do oryginału konstrukcję gniazda masztu belka sztemblochowa została
umieszczona za kleszczami.
Szczegóły konstrukcyjne:
 Pawęż z kantówek dębowych, spajana szpilami, zaopatrzona w statyw do montażu silnika zaburtowego
(prawa strona pawęży) oraz zawias sterowy (na środku).
 Klapy rufowe - otwierane na zewnątrz (lewo, prawo). Zawiasy - po stronie od burty. Dopuszczalne
otwieranie klap do góry (zawiasy górne na ukośnej linii klap).
 Sposób montażu silnika zaburtowego - wysięgnik stalowy wraz z zamontowaną do wysięgnika dębową,
okutą deską pawężową umożliwiającą montaż silnika zaburtowego.
Charakterystyka materiałów elementów jednostki
 pasy denne: tarcica sosnowa, sezonowana, grubość 50 mm, klasa przynajmniej C24
 pasy burtowe: tarcica sosnowa, sezonowana, grubość 45 mm, klasa przynajmniej C24, montowane "na
zakład" (ok. 7 cm), łączone gwoździem "na zawijkę"
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denniki: tarcica surowa, drewno twarde (dąb, akacja), grubość 120x120,
wręgi sposób montażu dna do denników: montowana śruby fi.12 mm, "płaski łeb". Dodatkowo przybijane
gwoździem 7 cali.
sposób montażu burty wręg: montowana śruby fi.12 mm, "płaski łeb". Dodatkowo przybijane
deski burtowe plus dno mocowane do wręg na gwoźdźcie 7 cali, owinięte konopiami.
ława masztu - dębowa, 200 x200mm, długość: ok. 1/2 pokładu, mocowane do denników na śruby (np.
torx) oraz klamry
nadstępki- dębowe, belki z zaciosem na "prosty zamek", mocowane do denników na śruby (np. torx)
greting - kantówka 50x50, sosnowa lub świerkowa
maszt kłoda świerkowa, strugana, fi ok. 100 mm
pawęż - dębowa z kilku 300x100, łączona szpilami
pokład dziobowy (rampa dziobowa)- sosna (ewentualnie dąb),
kołowrót z gniazdami na drągi (akacjowe, dębowe) - okucia metalowe, możliwość montażu
zabezpieczenia przed rozwi
- drewno sosnowe,
relingi dziobowe, burtowe (na wysokości belki sztemblochowej) - poręcz, lina (zgodnie z przepisami).
Szparunek, uszcelnienia jednostki - sznur jutowy lub konopny nasączony olejem lnianym z dziegciem,
zalewany smołą na gorąco.
Sposób łączenia: na zamki i zaciosy ciesielsko-szkutnicze.
Łączenie pasów dwóch elementów do długości 16 m: zamek skośny, długość min. 500, klejony i
sręcany śrubami fi 6 , płaski łeb.
deska osikowa lub świerk, "ostry kant", 150x25, o izolacja wodna
dachu: papa bitumiczna termozgrzewalna o podbitka dachowa: szalówka sosnowa, 120x22 o kalenica:
kantówka sosnowa, 100x 140..180 o krokwie: kantówka sosnowa, 100x50 o jętki: deski sosnowe,
calowe, zacios o ściany retmanki: szalówka sosnowa, 120x22 o konstrukcja nośna retmanki: kantówki
konstrukcyjne- sosnowe, 100x100 o okna: ramy sosnowe, szprosowane (dopuszczalny szpros
zewnętrzny).

Zakup i montaż wyposażenia obejmuje:
1. zakup wyposażenia specjalistycznego: gablota wystawiennicza wraz z zabezpieczeniami
2. zakup pierwszego wyposażenia; silnik zaburtowy,
3. żagiel plus otaklowanie,
4. środki bezpieczeństwa (komplet wyposażenia: koło ratunkowe, kapoki ratunkowe z logo, rzutki ratunkowe,
środki medyczne - apteczka i p. pożarowe- gaśnice, bosak, koce termiczne, komplet lin),
5. kotwica,
6. wyposażenie okuciowe jednostki (bloczki, relingi, knagi itp.)
7. toaleta chemiczna wraz z wyposażeniem
8. sygnalizacja dźwiękowa (dzwon okrętowy z logo oraz elektryczna syrena ostrzegawcza
9. System audio na statku (nagłośnienie, radio – komplet wraz z montażem)
10. Solarny system ładowania akumulatorów (100W/8A)
11. Akumulator AGN rozruchowy wraz z montażem
12. Oświetlenie nawigacyjne statku (komplet wraz z montażem)
13. Akumulator AGN zasilający wraz z montażem
14. Montaż silnika zaburtowego i sterowania (usługa)
15. Lodówka jachtowa do zabudowy wraz z montażem o poj. min 35 l
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Wykaz wykonanych robót,
załącznik nr 5 do SIWZ nr

…………………………………
(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SZKUTY
LUB ŁODZI O PODOBNYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I WIELKOŚCIOWYCH
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty budowlane zostały wykonane

L.p.

Termin
realizacji

Przedmiot
zamówienia

Wartość
zamówienia

Data wykonania

Podmiot na rzecz którego
wykonano budowę szkuty
lub łodzi o podobnych
parametrach technicznych i
wielkościowych (adres,
telefon, faks, e-mail)

1.
2.
3.
Należy załączyć dowody określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
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……………………..……………………………………………
(Data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA–WZÓR
zawarta dnia ……………… w Warszawie pomiędzy Muzeum Sportu i Turystyki z siedzibą
z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, NIP: 5261288385, REGON:
000328031 reprezentowanym przez:
Dyrektora Muzeum- Tomasza Jagodzińskiego
zwanym dalej Zamawiającym,
a …………………………………………………………………………, prowadzącym
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do
…………………………………………………………, pod nr ……………, pod nazwą
……………………………………………………, z siedzibą
……………………………………,
NIP: ………………………,
REGON: ………………………,
wysokość kapitału zakładowego ……………………………………………………….,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego
przedmiotem jest budowa jednostki pływającej „Szkuta Wiślana” w tym, roboty
budowlano-montażowe oraz zakup i montaż wyposażenia.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
a)

Roboty budowlano-montażowe, zgodnie z opracowanym przez
wykonawcę „Programem budowy Szkuty”

b)

Zakup i montaż wyposażenia
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Wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących

c)

niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia
Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich ewentualnych zmian

d)
wprowadzanych

do rozwiązań określonych „Projektem budowy Szkuty”
e) Uzyskanie odpowiednich dokumentów związanych z dopuszczeniem „Szkuty” do
użytkowania
3.

Szczegółowy opis przedmiotu umowy, zawiera załącznik nr 1- Opis Przedmiotu
Zamówienia (OPZ)

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z przekazanymi mu przez Zamawiającego: dokumentacją klasyfikacyjną oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
5. Zamówienie obejmuje budowę i wyposażenie tradycyjnej, drewnianej łodzi rzecznej,
technicznie przygotowanej do spływu Wisłą, dzięki której możliwa będzie realizacja
różnego rodzaju aktywności kulturalnych i projektów edukacyjnych: widowisk, spektakli,
koncertów, galerii, spotkań i warsztatów, wędrujących wzdłuż rzeki. Wisła jest "duszą
Polski" o znaczeniu historycznym i symbolicznym. Będzie też wizytówką działań
promocyjnych województwa mazowieckiego w zakresie Roku Rzeki Wisły, spójnych ze
„Strategią Rozwoju Turystyki w Województwie Mazowieckim na lata 2014 – 2020”.
§2
Obowiązki Wykonawcy
1.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy „Szkuty”.

2.

Zabezpieczenie poboru oraz dostawy wody i energii elektrycznej, a także odbiór

ścieków dla celów prac związanych z przebudową Szkuty zapewni we własnym zakresie.
3.

Koszty wynikające z rozliczenia mediów, o których mowa w ust. 2 oraz koszt

ewentualnej utylizacji odpadów mieszczą się w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w §
4 ust. 1.
4.

Wykonawca ponosi pełne konsekwencje prawne i finansowe z tytułu poniesienia

szkody czy uszczerbku zdrowia lub mienia osób, które uległy wypadkowi z przyczyn
niewłaściwego zabezpieczenia miejsca przebudowy statków oraz terenu bezpośrednio
przyległego.
5.

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
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a) zabezpieczenie instalacji i urządzeń znajdujących się na statkach lub powierzonych
Wykonawcy do zamontowania lub wbudowania- przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy;
b) kompletowanie, w trakcie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie
do odbioru końcowego kompletu dokumentów i protokołów niezbędnych przy odbiorze
c) usunięcie

wszelkich

wad

i

usterek

stwierdzonych

w

trakcie

trwania

prac,

w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie
uzasadniony do ich usunięcia.
6.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu

materiałów zgodnych z dokumentacja klasyfikacyjną i opracowanym „Projektem budowy
Szkuty”
7.

W przypadku stwierdzenia, iż zbadane materiały nie spełniają obowiązujących norm,

Wykonawca dokona ich wymiany na materiał spełniający obowiązujące normy na własny
koszt, pokryje też koszt przeprowadzonych badań.
8.

Materiały pochodzące z demontażu urządzeń istniejących oraz wszelkie pozostałości

materiałów nienadające się do ponownego użytku Wykonawca zobowiązany jest poddać
utylizacji w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. Protokół z utylizacji lub
jego kopię Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
9.

Budowa jednostki powinna odbywać się w miejscu dostępnym dla publiczności, w

Warszawie, w bezpośredniej bliskości Wisły - umożliwiając promocję podjętych tematów i
strategii województwa mazowieckiego związanej z Wisłą, jako łącznikiem Mazowsza.

§ 3.
Osoby odpowiedzialne na realizację zamówienia. Komunikacja między stronami
1. Nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia w imieniu Zamawiającego
pełnić

będzie

Inspektor

Nadzoru:

…………………………………………………………………
2. Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za prawidłową realizację przedmiotu
umowy

jest

Kierownik

prac:

………………………………………………………………………
3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania pracami innej osoby niż
wskazana w ust. 2, może stanowić podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.
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4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, winna być
dokonana w trybie i formie określonych w ust. 3 i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.
5. Strony w trakcie realizacji umowy będą kontaktować się za pośrednictwem telefonu lub
poczty elektronicznej (kwestie robocze) oraz pisemnie (kwestie umowne).
6. W całym okresie obowiązywania umowy strony są zobowiązane zapewnić kontakt z
osobami posiadającymi wiedzę z zakresu przebiegu projektowania i budowy szkuty na
każdym z jego etapów.
7. Na dzień podpisania niniejszej umowy osobami odpowiedzialnymi za kontakty,
kierowanie realizacją i współpracą przy wykonywaniu niniejszej umowy są osoby:
Ze strony Wykonawcy:
…………………………… e-mail:……………………………… tel:
Ze strony Zamawiającego:
…………………………… e-mail: ………………………………tel.:

§4
Termin realizacji Umowy
1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie do ….. – zgodnie z ofertą. Przez
termin ten rozumie się dzień dostawy „Szkuty Wiślanej” po przeprowadzeniu wszelkich prób.
§5
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia określa
się na kwotę: ………………… PLN brutto, w tym: …… % VAT (słownie:
………………… ……………………………………………………………………………
złotych brutto)
2. Rozliczenie odbywać się będzie etapami, zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym stanowiącym załącznik do umowy.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w ust. 2, może ulegać zmianom
i modyfikacjom w trakcie realizacji przedmiotu umowy w zależności od możliwości
finansowych Zamawiającego i Wykonawcy. Zmiany i modyfikacje harmonogramu nie
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wymagają aneksu do umowy. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji będzie
podpisanie przez Strony umowy zaktualizowanego harmonogramu.
4. Płatności

faktur

następować

będą

na

rachunek

Wykonawcy

………………………………………
5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, o którym
mowa w ust. 1, nie będzie podlegać waloryzacji w toku realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, o którym
mowa w ust. 1, może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od
towarów i usług VAT. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, z uwagi na
ustawową zmianę stawki podatku od towarów i usług VAT, wymaga aneksu do umowy.
7. Zamawiający nie przewiduje wpłacania zaliczek na rzecz Wykonawcy.
§6
Odbiory częściowe
1.

Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów prac:
a)

odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktur przejściowych;

b)

odbiory prac zanikających;

c)

odbiór końcowy.

2. Odbiory

częściowe

oraz

odbiory

prac

zanikających

dokonywane

będą

przez

Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość
do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem do dziennika budowy statków.
3. Odbiory, o których mowa w ust. 2, dokonywane będą w terminie 2 dni roboczych, licząc

od daty zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokóły, które stanowić
będą załączniki do faktur częściowych.
4. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w terminie 7 dni od

dnia zakończenia prac, pismem złożonym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego faktyczne

wykonanie prac.
6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,

w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia odbioru.
7. W przypadku nieprzystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w obowiązującym

terminie z jego winy, Wykonawca dokona odbioru jednostronnego wiążącego obie Strony.
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8. O dokonaniu jednostronnego odbioru, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi

na piśmie Zamawiającego i dostarczy mu protokół, nie później jednak niż w dniu
następnym po dokonaniu odbioru.
9. Przed podpisaniem protokółu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.
10. Dokumenty, o których mowa w ust. 9, wykonane będą w jednym komplecie i przekazane

Zamawiającemu przez Wykonawcę.
11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie jest

gotowy do odbioru z powodu niezakończenia prac lub nie przedłożenia Zamawiającemu
dokumentów, o których mowa w ust. 9 i 10, Zamawiający może odmówić odbioru.
12. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady niemożliwe do usunięcia lub

wymagające dodatkowych nakładów finansowych na ich usunięcie, Zamawiający może
odmówić dokonania odbioru lub potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1, kwotę stanowiącą równowartość elementu przedmiotu
zamówienia, w którym stwierdzono w/w wady.
13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady nadające się

do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.
14. W przypadkach, o których mowa w ust. 12 i 13, Strony ustalają nowy termin odbioru, co

nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kar umownych za opóźnienie zgodnie z § 10.
15. Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy stanowi dzień podpisania przez Strony

protokółu odbioru końcowego robót.

§7
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 2% ceny ofertowej określonej w § 5 ust. 1, tj. ………………… PLN
(słownie:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
złotych).
2. Zabezpieczenie zostało wniesione przed podpisaniem umowy, w formie dopuszczonej
art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp).
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3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp.
4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca - jeśli wniósł
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, zobowiązany
jest do przedłużenia jego ważności.
5. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70 % wartości całego
zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę
zrealizowanego w całości przedmiotu zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za
należycie wykonany. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 30 % ogólnej wartości zostanie
zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
6. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane,
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
§8
Gwarancja
1. Wykonawca udziela gwarancji na cały przedmiot zamówienia w okresie… licząc od dnia
protokólarnego odbioru końcowego „Szkuty Wiślanej”.
2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i/lub usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej umowy w okresie rękojmi i gwarancji- w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.
3. W przypadku, gdy stwierdzone wady i/lub usterki będą wymagały ich usunięcia i/lub
naprawy w stoczni Wykonawcy lub w innej stoczni, koszt transportu Szkuty pokryje
Wykonawca.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i/lub usterek
w terminie 7 dni od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego lub nie usunie wad
i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje
prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy- włącznie z ewentualnymi kosztami
transportu statków, o których mowa w ust. 3, przez zatrudnienie osoby trzeciej- bez utraty
praw wynikających z rękojmi i gwarancji.
5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia statków w okresie od dnia ich
wydania (celem usunięcia wad i/lub usterek) Wykonawcy lub osobie trzeciej, o której
mowa w ust. 4, do dnia odebrania statków przez Zamawiającego, ponosi Wykonawca.
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6. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie, nie później
jednak niż do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji.
§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca przedmiot zamówienia w zakresie …………………………1 będzie
realizować

przy

udziale

Podwykonawcy:

……………………………………………………………………2
2.

Wykonawca

ma

obowiązek

przedkładać

zamawiającemu

projekt

umowy

o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany, oraz
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian.
3. Zamawiający ma 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian
4. Wykonawca ma

obowiązek przedkładać zamawiającemu poświadczone za zgodność z

oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo których przedmiotem są dostawy lub
usługi, oraz ich zmian.
5. Zasady zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, są uwarunkowanane przedstawieniem przez
Wykonawcę

dowodów

potwierdzających

zapłatę

wymagalnego

wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
6.

Terminy zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy określa każdorazowo Wykonawca w umowie z podwykonawcą.
7.Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala
Wykonawca. Muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego;
8. Wysokości kar umownych, z tytułu:
a)

braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
b)

nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c)

nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany,
1
2

Jeżeli dotyczy, wskazać część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom.
Jeżeli dotyczy, wskazać nazwę podwykonawcy.
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d)

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty

są przewidziane w § 10.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 143 d ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w art. 143b
ust. 5 i 8 ustawy Pzp, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem
kopię umowy o podwykonawstwo.
§ 10
Kary umowne
1. Zamawiającemu przysługują kary umowne z następujących tytułów:
a) W przypadku niezachowania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym
mowa w § 5, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 %
od wynagrodzenia netto określonego w § 5, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
b) W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy w całości lub części z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną
w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie w przypadku:
a) wstrzymania prac przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy
Wykonawcy;
b) opóźnień lub trudności związanych z finansowaniem inwestycji;
3. W przypadkach określonych w ust. 2, Strony ustalają nowy termin realizacji zamówienia.
W przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia
terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
4. Zmiany terminu, o którym mowa w ust. 1, wynikające z przyczyn określonych w ust. 2,
zostaną dokonane na podstawie pisemnego uzasadnienia zmian zatwierdzonego przez
Strony oraz wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy mogą być wprowadzone jedynie
w przypadku zgodnego uznania przez Strony, że zaszły wskazane okoliczności oraz
wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne także:
5.1. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2 % wynagrodzenia netto
należnego podwykonawcy, któremu niedokonano zapłaty lub dokonano nieterminowej
zapłaty,
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5.2.

w

przypadku

nieprzedłożenia

do

zaakceptowania

projektu

umowy

o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w
wysokości 500 zł (słownie pięćset zł) - za każdą umowę zawartą z podwykonawcami,
5.3. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych) - za
każdą umowę nieprzedłożoną Zamawiającemu;
5.4. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto
6. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.

§ 11
Zmiany umowy, odstąpienie od umowy

1.

Zmiany dotyczące siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjnoprawnej w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zgłaszał będzie
niezwłocznie Zamawiającemu w formie pisemnej informacji. W razie zaniedbania przez
Wykonawcę obowiązku złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej
korespondencji pod znanym Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny.

2.

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy jedno ze świadczeń
wzajemnych stanie się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialności lub odpowiedzialność ponosi jedna ze Stron (względy obiektywne i
subiektywne), w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. W przypadku stwierdzenia niewywiązania się którejkolwiek ze Stron z warunków
określonych niniejszą umową, Strona druga może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej,
z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
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6.Wypowiedzenie umowy, o którym mowa w ust. 5, w szczególności może nastąpić jeśli:
Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac projektowych

a)
tak

dalece,

że

nie

jest

prawdopodobne,

żeby

ukończył

je w umówionym terminie;
stwierdzone wady opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej nie

b)

pozwalają na uzyskanie świadectwa klasy;
Wykonawca nie przestrzega obowiązujących przepisów lub realizuje przedmiot

c)

zamówienia niezgodnie z obowiązującymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia
przepisami i postanowieniami niniejszej umowy;
stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

d)

przeznaczeniem;
e)

Wykonawca z własnej winy przerwał realizację prac na okres dłuższy niż 14 dni;

f)

opóźnienia z płatnością należności wynoszą co najmniej 60 dni;

g)

został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

h)

zostanie zajęty w postępowaniu egzekucyjnym majątek Wykonawcy o znacznej
wartości.

7. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy o których mowa w
punktach

1-5

rozliczenie

wykonanych

prac

oraz

zgromadzonych

w miejscu przebudowy statków materiałów i urządzeń dla potrzeb prac jeszcze
niezrealizowanych, nastąpi protokółem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony, na
podstawie inwentaryzacji tych prac, materiałów i urządzeń, dokonanej w miejscu budowy
Szkuty.
8. Zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia są możliwe jeśli nie powodują podwyższenia
wynagrodzenia i są korzystne dla Zamawiającego.
9. W zakresie terminu realizacji umowy zmiany są dozwolone jeżeli przyczyny leżą po
stronie Zamawiającego lub zachodzi siła wyższa. Przez siłę wyższą rozumiana jest zdarzenie:
zewnętrzne, niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, którego skutkom nie
można zapobiec w szczególności: powódź, huragan, trzęsienie ziemi, sztorm, śnieżyca itp.
10.

Zamawiający

zastrzega

sobie

możliwość

odstąpienia

od

umowy

w

trybie

natychmiastowym w przypadku śmierci szkutnika.
11. Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia w przypadku
wystąpienia robót dodatkowych o ile zostaną one zaakceptowane przez Zamawiającego z
punktu widzenia merytorycznego i cenowego.
12. Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności.
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§ 12
Stosowanie przepisów
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy określone
Kodeksem Cywilnym oraz ustawą Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Właściwość sądu
Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Postanowienia końcowe
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze dla
Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik Nr 7 do SIWZ ………
Program budowy szkuty
1) budowa
jednostki
w
miejscu
dostępnym
dla
publiczności,
w
Warszawie,
w bezpośredniej bliskości Wisły - umożliwiając promocję podjętych tematów i strategii województwa
mazowieckiego związanej z Wisłą, jako łącznikiem Mazowsza
Budowa szkuty odbędzie się w
miejscu dostępnym dla publiczności, w Warszawie
……………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………………
…..
(wskazać miejsce i odległość od Wisły)
umożliwi promocję podjętych tematów i strategii województwa mazowieckiego związanej z Wisłą,
jako łącznikiem Mazowsza - ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……….
……………………………………………………………………………………………………………
………
(Tak/Nie, uzasadnienie)
2) zadbanie o odpowiednią komunikację społeczną podczas kilkumiesięcznego okresu budowy,
a następnie wodowania i wdrożenia jednostki, poprzez zbudowanie odpowiedniej akcji informacyjnej i
promocyjnej, a także prawidłowy kontakt z mediami (temat atrakcyjny medialnie),
Zapewnimy warunki do odpowiedniej komunikacji społecznej podczas kilkumiesięcznego okresu
budowy,
a następnie wodowania i wdrożenia jednostki, poprzez umożliwienie odpowiedniej akcji
informacyjnej i promocyjnej, a także prawidłowego kontaktu z mediami (temat atrakcyjny medialnie),
……………………………………………………………………………………………………………
……..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………
(opisać w jaki sposób)
3) w trakcie części prac szkutniczych współpraca podczas aktywizacji społeczności lokalnej poprzez
spotkania i warsztaty, angażujące uczestników do wspólnych działań.
……………………………………………………………………………………………………………
……..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………
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……………………………………………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………
(opisać w jaki sposób)
…………………………………….
(data i podpis Wykonawcy)
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