ZAMAWIAJĄCY:
MIEJSKI KLUB IM. JANA KIEPURY
W SOSNOWCU
UL. BĘDZIŃSKA 65
41-200 SOSNOWIEC
tel.: (+48 32) 788-33-60
fax: (+48 32) 788-33-67
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zmianami)
na:
Rozbudowa budynku Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu o szyb windy w ramach
zadania: "Kiepura bez barier" modernizacja Miejskiego Klubu im. J. Kiepury w Sosnowcu poprzez
dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zatwierdził
Michał Góral - Dyrektor

Sosnowiec, dnia 16.08.2017 r.

NR ZAMÓWIENIA: ZP.1.5.2017

ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE
1.

ZAMAWIAJĄCY
Zamawiającym jest Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu reprezentowany
przez Dyrektora - Michała Górala.
Adres pocztowy:
Miejski Klub im. Jana Kiepury
ul. Będzińska 65
41-200 Sosnowiec
Adres internetowy: www.bip.kiepura.pl
Telefon: 32 788 33 60
Fax: 32 788 33 67032 291-39-48
NIP: 644-287-92-16
REGON: 270589970

2. TRYB ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 10 ust. 1 i art. 39
i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych z możliwością zastosowania zgodnie z art. 24aa. tzw.
procedury odwróconej.
ROZDZIAŁ II
INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH I UMOWIE RAMOWEJ
1.

Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.

Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.

Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
ROZDZIAŁ III
INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP

Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ IV
PODWYKONAWCY
1.

2.
3.

Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy
Prawo zamówień publicznych.
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
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4.

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
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.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
ROZDZIAŁ V
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA

1.
1.1.
1.2.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty polegające na rozbudowie budynku Klubu J. Kiepury w
Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 65 o szyb windy wraz z dostawą i montażem windy.
Przewidziany do realizacji zakres robót obejmuje m.in.:
A. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych polegające miedzy innymi
na:
a) Rozbiórce pokrycia z papy na dachach drewnianych,
b) Rozebraniu konstrukcji dachowych,
c) Rozebraniu obróbek blacharskich murów ogniowych,
d) Zabezpieczeniu dachu z płyt pilśniowych,
e) Zabezpieczeniu podłóg z płyt pilśniowych,
f) Rozebraniu posadzek,
g) Mechanicznej rozbiórce elementów konstrukcji betonowych, zbrojonych,
h) Rozebraniu ścian, filarów z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,
i) Demontażu balustrad,
j) Wykuciu z muru podokienników wewnętrznych,
k) Wykuciu z muru podokienników stalowych zewnętrznych,
l) Demontażu okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV,
m) Wykuciu otworów w ścianach z cegieł,
n) Demontażu - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe
fabrycznie wykończone,
o) Wykuciu z muru ościeżnic stalowych,
p) Wywiezieniu samochodami samowyładowczymi gruzu,
q) Poniesieniu opłat za składowanie gruzu;
B.
Roboty budowlane wykończeniowe polegające między innymi na:
a) Zabezpieczeniu posadzki z płyt pilśniowych porowatych,
b) Rozebraniu posadzek z płytek na zaprawie i kleju,
c) Ręcznej rozbiórce elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych,
d) Wykopie nieumocnionym przy istniejącym fundamencie,
e) Usunięciu gruzu i ziemi,
f) Zbrojeniu konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi,
g) Ręcznym układaniu betonu,
h) Wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ,
i) Zasypaniu wykopów ziemia,
j) Deskowaniu belek podciągów i wieńców,
k) Zbrojeniu konstrukcji monolitycznych,
l) Betonowaniu belek podciągów i wieńców,
m) Wykonaniu przesklepień otworów,
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n) Montażu blachy,
o) Spawaniu czołowym belek stalowych,
p) Cieciu stali profilowej do kształtowników,
q) Wypalaniu otworów w blachach,
r) Wywiezieniu ziemi samochodami samowyładowczymi,
s) Wywiezieniu samochodami samowyładowczymi gruzu,
t) Uiszczeniu opłata za składowanie ziemi i gruzu,
u) Uzupełnieniu ścian lub zamurowaniu otworów w ścianach,
v) Uzupełnieniu tynków wewnętrznych,
w) Wykonaniu gładzi gipsowej jednowarstwowej,
x) Licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych,
y) Malowaniu farba emulsyjna,
z) Transporcie oraz ręcznym układaniu podkładów betonowych,
aa) Uzupełnieniu posadzki cementowej,
bb) Zerwaniu cokolika cementowego,
cc) Rozebraniu posadzek z płytek,
dd) Układaniu posadzki i cokolików z kamieni sztucznych i płytek,
ee) Wyrównywaniu podłoży betonowych przez frezowanie,
ff) Wykonaniu okładziny schodów z płytek,
gg) Wywiezieniu gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi,
hh) Uiszczeniu opłata za składowanie i utylizacje odpadów,
ii) Montażu skrzydeł drzwiowych, okien, witryn,
jj) Wykonaniu tynków elewacyjnych,
kk) Wymianie elementów konstrukcyjnych i deskowania dachu,
ll) Naprawie pokryć dachowych papa termozgrzewalna,
mm)Wykonaniu obróbki blacharskiej,
nn) Wywiezieniu gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi,
oo) Uiszczeniu opłaty za składowanie i utylizacje odpadów;
C.
Wyposażenie wnętrz między innymi w:
a) Wieszaki szatniowe stalowe, obrotowe,
b) Wykonanie szklenia ram wystaw stałych;
D.
Instalacje polegające miedzy innymi na:
a) Wymianie grzejników stalowych,
b) Wymianie rurociągów w instalacjach c.o.,
c) Wymianie rur przyłącznych do grzejnika,
d) Wymianie zaworów grzejnikowych,
e) Wykonanie prób szczelności instalacji c.o.,
f) Wykonanie próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego
ogrzewania (na gorąco);
E.
Dostawa windy wraz z osprzętem;
F.
Montaż windy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca
Załącznik Nr 3 do SIWZ.
1.3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu na którym prowadzone będą roboty
budowlane w taki sposób aby uchronić pomieszczenia budynku oraz otoczenie budynku przed
zabrudzeniami, pyłem itp. W tym celu podczas prowadzenia robót polegających na kuciu czy
przebijaniu otworów, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania dodatkowo urządzeń, które
będą zapobiegać rozprzestrzenianiu się kurzu i pyłu (np. odkurzaczy).
1.4. Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.
1.5. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub
pochodzenia, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza się
zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich
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samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego,
jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego.
1.6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę 5 robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane polegające na
wykonywaniu praz w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych oraz robotach
budowlanych wykończeniowych.
2. Termin wykonania zamówienia
2.1 Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2017 r.
2.2 Na cały przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 60 miesięcy
rękojmi i gwarancji, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i
podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
3.

KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
45110000-5 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne;
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe;
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania;
29221610-3 - Windy.
ROZDZIAŁ VI
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ VII
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt
tysięcy złotych).
4. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
4.1. wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, w
szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył jedną robotę
budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku, o wartości nie mniejszej niż
300.000,00 zł brutto.;
4.2. wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia:
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5.

6.
7.
8.

4.2.1. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2016 r., poz. 290, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza
muzeum będącego instytucją kultury. Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika
budowy.
4.2.2. jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie
pełniła funkcję kierownika robót w/w specjalności i zakresie.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec,
którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcę:
5.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844
oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 0upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615);
5.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy
Prawo zamówień publicznych, chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w
postępowaniu muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 lub ust.
5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 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
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podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, o których mowa w
ust. 8 za wystarczające.
ROZDZIAŁ VIII
POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający informuje, iż stosowna sytuacja wystąpi, gdy zaistnieją okoliczności wymienione w
ust. 2 – 4 niniejszego rozdziału.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia;
4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w ust. 1.
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ROZDZIAŁ IX
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie
przedmiaru.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
2.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ;
2.2. dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII pkt 2) i 4 )SIWZ.
2.3. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny
dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy
umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
o których mowa w Rozdziale IX, pkt 2.1 SIWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
6. 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 o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności
do złożenia następujących dokumentów:
7.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych;
7.2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 6 do
SIWZ;
7.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
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8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi
Załącznik nr 7 do SIWZ;
7.4. potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez Zamawiającego.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w ust. 8, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia składa dokumenty o których mowa w pkt. 7.1. odnośnie tego podmiotu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których
mowa w ust. 5 oraz w pkt 7.1 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Natomiast dokumenty o których mowa w pkt. 7.2 - 7.4
Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 2.1, 5 i 7 dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Prawo zamówień publicznych składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w ust. 7, inne niż oświadczenia o których mowa w pkt. 13 składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą postępować z
uwzględnieniem następujących zasad:
18.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia
wraz ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
18.2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Na podstawie art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udział w postępowaniu.
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ROZDZIAŁ X
WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zostać sporządzona wg formularza ofertowego
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
3. Oferta musi być podpisana - za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony przez
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
4. Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane
własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę lub inne osoby do tego
umocowane.
5. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach.
5.1. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana zgodnie z opisem poniżej:
Miejski Klub imienia Jana Kiepury
ul. Będzińska 65,
41-200 Sosnowiec,
Zamówienie publiczne nr: ZP.1.5.2017
Oferta na:
Rozbudowę budynku Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu o szyb windy w ramach
zadania: "Kiepura bez barier" modernizacja Miejskiego Klubu im. J. Kiepury w Sosnowcu poprzez
dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
Nie otwierać przed dniem: 31.08.2017 roku, godz. 16.15

6.
7.
8.

9.

5.2. Koperta wewnętrzna winna być oznakowana jw. z nazwą i adresem bądź pieczątką
Wykonawcy.
5.3. Nieprawidłowe opakowanie i oznakowanie oferty nie spowoduje jej odrzucenia, jednak w
takim przypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za jej nieprawidłowe skierowanie
lub przedwczesne otwarcie oferty.
5.4. Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej albo złożona w innym miejscu, czy to
przez Wykonawcę, osobę upoważnioną czy pracownika poczty kurierskiej – zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie bądź przedwczesne, przypadkowe
otwarcie.
Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę.
Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami powinny być ponumerowane oraz połączone w
sposób trwały.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zmianami), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w
ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie
dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje o których mowa w
art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub przedłożenie oferty wariantowej skutkuje
odrzuceniem wszystkich ofert Wykonawcy.
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10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku
nieprawidłowego oznaczenia koperty.
12. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez
siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.
ROZDZIAŁ XI
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
wartość podatku VAT oraz cenę netto. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, ze
zmianami.).
Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych wszystkie
pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarach robót. Wykonawca nie może samodzielnie
wprowadzić zmian do przedmiarów robót. Wszystkie błędy ujawnione w dokumentacji
projektowej oraz w przedmiarach robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed
terminem składania ofert.
Założenia wyjściowe do kosztorysowania.
a. Kosztorysy ofertowe należy opracować metodą kalkulacji uproszczonej. Metoda kalkulacji
uproszczonej polega na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarami robót
jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych bez
podatku od towarów i usług z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z
matematycznymi regułami, zasadami zaokrąglania. Kosztorysy winne obejmować wszystkie
pozycje wyszczególnione w przedmiarach robót.
b. Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące metod i podstaw opracowania
kosztorysów ofertowych:
kosztorysy ofertowe należy opracować w oparciu o przedmiary robót oraz dokumentację
projektową i STWiORB,
cena jednostkowa winna zawierać wszystkie koszty: robocizny, materiałów, sprzętu i
środków transportu niezbędne do wykonania robót objętych jednostką przedmiarową
oraz koszty pośrednie i zysk. Wyliczona cena jednostkowa winna uwzględniać również
wszystkie koszty związane z realizacją robót łącznie z czynnościami towarzyszącymi
wymienionymi tj.: organizacją robót, składowaniem gruzu i ziemi z urobku, materiałów z
demontażu, oznakowaniem i utrzymaniem oznakowania, zorganizowaniem terenu
budowy, gwarancji i ubezpieczeń.
Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym
również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w ww. punktach SIWZ. Koszty
towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w przedmiarach robót nie ujęto w
odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w
przedmiarach robót.
Lokalizację zaplecza budowy oraz zasilanie w energię elektryczną, wodę i inne media wraz z
organizacją zaplecza budowy zapewni Wykonawca – we własnym zakresie i na własny koszt.
Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia oraz sprawowanie serwisu (w tym również koszty części zamiennych) w okresie
gwarancji jakości i rękojmi, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz we wzorze umowy.
Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona
cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglona z
zastosowaniem reguł matematycznych. Wszystkie ceny jednostkowe winny być podane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zastosowaniem matematycznych reguł
zaokrąglania. W przypadku, gdy Wykonawca poda ceny jednostkowe z większą niż dwie liczbą cyfr
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po przecinku, Zamawiający dokona poprawy tej ceny do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z
matematycznymi regułami zaokrąglania.
Jeżeli złożono ofertę, 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 (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
ROZDZIAŁ XII
INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.

Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury, ul. Będzińska 65
41-200 Sosnowiec, pokój nr 206 – nie później niż do dnia 31.08.2017 r. do godz.1600.

2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
3.

Miejsce i termin otwarcia ofert
Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert w dniu 31.08.2017 r. o godzinie 1615 w siedzibie
zamawiającego – w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury, ul. Będzińska 65, 41-200 Sosnowiec, w sali nr
217.

4. Publiczne otwarcie ofert
4.1. Otwarcie ofert jest jawne.
4.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4.3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
5. Zmiana i wycofanie oferty
5.1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu
składania ofert.
5.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób i formie
przewidzianej w SIWZ dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zewnętrzne będzie
zawierało dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”, a przypadku wycofania dodatkowe oznaczenie
„WYCOFANIE”.
ROZDZIAŁ XIII
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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ROZDZIAŁ XIV
BADANIE OFERT ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT
1. W trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców pisemnych
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:
3.1. ceny brutto (60%)
3.2. długość okresu gwarancji (30%)
3.3. wysokość kary umownej za opóźnienie w realizacji Przedmiotu umowy (10%).
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska
najwyższą łączną ocenę w trzech kryteriach oceny.
5. Sposób obliczenia punktów w kryterium – cena brutto – [Kc] – waga 60%
Kc = (Cmin / Cbad) x 60% przy czym 1% = 1 pkt
gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu
Cbad - zaoferowana cena brutto
Kc - ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny.
Maksymalną ilość punktów – 60 – otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc
po przecinku.
6. Sposób obliczenia punktów w kryterium – długość okresu gwarancji – [Kg] – waga 30%
Zamawiający w ramach kryterium gwarancji na roboty budowlane będzie przyznawał dodatkowe
punkty za wydłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane ponad wymagany przez
Zamawiającego 60 miesięczny okres.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji wynoszący:
 84 miesiące otrzyma 30 punktów;
 72 miesiące otrzyma 20 punktów
 66 miesiące otrzyma 10 punktów;
 60 miesięcy otrzyma 0 punktów.
Zamawiający informuje, że maksymalny okres gwarancji wynosi 84 miesięcy. Wykonawca
zobowiązany jest do podania terminu w miesiącach, określając deklarowany termin jako 60, 66, 72
lub 84 miesięcy. Najkrótszy okres gwarancji wynosi 60 miesięcy – oznacza to, że w sytuacji, gdy
Wykonawca poda okres krótszy niż 60 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z
SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy
Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 84 miesięcy to Zamawiający do obliczeń będzie
przyjmował okres wynoszący 84 miesięcy; natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem
długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie. W przypadku, gdy Wykonawca nie
zadeklaruje żadnego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie najkrótszy okres gwarancji wynoszący
60 miesięcy.
Podanie długości okresu gwarancji w innych „jednostkach” czasu spowoduje przeliczenie do
pełnych 60, 66, 72 lub 84 miesięcy „w dół” i pełnych punktów wskazanych powyżej. W przypadku,
gdy Wykonawca poda długość okresu gwarancji w przedziale pomiędzy 60 a 84, wyrażoną inną
liczbą niż 60, 66, 72 lub 84 Zamawiający przy wyliczeniu ilości punków dokona zaokrąglenia „w dół”
(np. gdy Wykonawca poda okres gwarancji wynoszący 70 miesięcy otrzyma ilość punktów
odpowiednią dla okresu 66 miesięcznego); natomiast sama umowa zostanie zawarta z
uwzględnieniem okresu zadeklarowanego w ofercie.
W przypadku, gdy Wykonawca poda długość okresu gwarancji liczoną w miesiącach wyrażonych
ułamkiem dziesiętnym lub zwykłym do obliczeń Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych 60,
66, 72 lub 84 miesięcy „w dół”.
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7. Sposób obliczenia punktów w kryterium – wysokość kary umownej za opóźnienie w realizacji
Przedmiotu umowy – [Kk] – waga 10%
W ramach tego kryterium oceny ofert Zamawiający będzie przyznawał punkty za deklarowaną
przez Wykonawcę wysokość kary umownej za opóźnienie w realizacji Przedmiotu umowy.
Minimalna wymagana przez Zamawiającego kara umowna za opóźnienie w realizacji Przedmiotu
umowy wynosi 0,1% wartości wynagrodzenia netto za Przedmiot umowy za każdy dzień
opóźnienia. Oznacza to, że Wykonawca nie może zaproponować niższego poziomu kary umownej
za opóźnienie w realizacji Przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje karę umowną za
opóźnienie w realizacji Przedmiotu umowy:
 0,3% za każdy dzień opóźnienia – otrzyma 5 punktów;
 0,5% za każdy dzień opóźnienia – otrzyma 10 punktów.
Kara umowna będzie naliczana od wartości wynagrodzenia netto za Przedmiot umowy wpisanej w
§ 13 wzoru umowy jako: „(…) Strony ustalają, że przy niezmiennym zakresie robót, wartość
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy … zł netto (…)”.
Wykonawca zobowiązany jest do zadeklarowania oferowanej wysokości kary umownej za
opóźnienie w realizacji Przedmiotu umowy. W przypadku braku deklaracji Wykonawcy,
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje podwyższenia wysokości kary umownej i
przyzna Wykonawcy w ramach tego kryterium oceny ofert 0 punktów. W przypadku, gdy
Wykonawca zaoferuje karę umowną wynoszącą 0,1% za każdy dzień opóźnienia, Wykonawca
otrzyma 0 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje karę umowną wyrażoną inną
wartością niż 0,1%, 0,3%, 0,5% Zamawiający dokona zaokrąglenia „w dół” do najbliższej z trzech
wartości.
8. Łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona według
Wzoru: K = Kc + Kg + Kk gdzie:
K – łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę,
Kc – punkty uzyskane w kryterium cena brutto,
Kg – punkty uzyskane w kryterium długość okresu gwarancji,
Kk – punkty uzyskane w kryterium wysokość kary umownej za opóźnienie w realizacji Przedmiotu
umowy.
9. 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.
10. Jeżeli złożono ofertę, 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 (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
ROZDZIAŁ XV
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1.
2.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pan Zbigniew Pietrzyk pod
numerem tel. 32 788 33 65 codziennie w godzinach od 800 do 1600
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1113, ze zmianami),
osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego wskazany w rozdziale I pkt 1,
faksem na nr 32 788 33 67 lub drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres:
administracja@kiepura.pl.
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3.

4.

5.
6.

Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Powyższa zasada nie dotyczy dokumentów uzupełnianych na podstawie art. 26 ust. 2, ust. 2f, ust.
3 lub 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oferty, w stosunku do których zastrzeżona jest
forma pisemna
Zamawiający sugeruje, aby każde pismo/email/faks dotyczące niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oznaczone były nazwą oraz znakiem postępowania.
Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad i terminów określonych w art.
38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje i inne informacje
związane z niniejszym postępowaniem Zamawiający będzie zamieszczał na swojej stronie BIP
(Biuletyn Informacji Publicznej).
ROZDZIAŁ XVI
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XVII
WARUNKI DOTYCZĄCE UMOWY
1. Wzór Umowy, określający warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego, zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy
w przypadkach określonych we wzorze umowy.
ROZDZIAŁ XVIII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej
opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ XIX
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1.

Informacja o wyborze oferty
Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty na zasadach i
w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.

2.

Warunki zawarcia umowy
2.1. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana termin i miejsce
podpisania umowy.
2.2. Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z
uwzględnieniem art. 94 ustawy Pzp.
2.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – kopię
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa regulująca współpracę
Wykonawców występujących wspólnie winna zawierać:
1) Oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi
być zrealizowanie przedmiotowego zamówienia),
2) Oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres
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2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia, powiększony o okres rękojmi
i gwarancji jakości,
3) Oświadczenie, że wszyscy partnerzy przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną za
należyte wykonanie zamówienia, oraz odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji
jakości i rękojmi,
4) Szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań,
5) Wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy
wykonywaniu zamówienia,
6) Oświadczenie, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania
płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich
partnerów (współwykonawców) razem i z każdego z osobna.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
dokumenty potwierdzające, że osoby biorące udział w realizacji zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia budowlane w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) potwierdzone stosownymi decyzjami,
o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290, ze zmianami) lub
odpowiadające wymaganym uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów (zgodnie z zapisem art. 104 ustawy Prawo
budowlane) oraz aktualne zaświadczenia właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa oraz, że posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, określone w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Przez uchylanie się od zawarcia umowy Zamawiający rozumie
dwukrotne niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu
zawarcia umów.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do przedłożonej oferty.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 5 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 6 – Wzór wykazu robót budowlanych
Załącznik nr 7 – Wzór wykazu osób, skierowanych do realizacji zamówienia
Załącznik nr 8 – Wzór umowy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
/ pieczęć firmowa /
pełna nazwa Wykonawcy:
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwę
Pełnomocnika oraz zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegając się o udzielenie zamówienia)
...........................................................
adres siedziby Wykonawcy:
ulica...................................................
kod, miasto…………………………………...
NIP ...............................................
REGON .........................................
Osoba do kontaktu w sprawie złożonej oferty: …………………………………………………………..
e-mail ……………………………………………..
nr telefonu .......................................
nr faksu …..........................................

FORMULARZ OFERTY DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Rozbudowa budynku Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu o szyb windy w ramach
zadania: "Kiepura bez barier" modernizacja Miejskiego Klubu im. J. Kiepury w Sosnowcu poprzez
dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
Nr: ZP.1.5.2017
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy
1) za całkowitą cenę netto ……………………………………………… PLN
- podatek VAT - ………...… % …………………………..……………… PLN
- cenę brutto ……………………………………………… PLN (słownie złotych: ………………………….)
2) oferowany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi: …………… miesięcy;
3) oświadczamy, iż wysokość kary umownej za opóźnienie w realizacji Przedmiotu umowy
wynosi .... % za każdy dzień opóźnienia;

2.
3.
4.

5.

6.

Oświadczamy, że podane w Ofercie ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający
z tytułu realizacji umowy.
Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami (w tym ze wzorem umowy) i uznajemy się za związanych określonymi w niej
wymaganiami i zasadami postępowania.
Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ.
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7.

8.

9.

Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy powierzyć
podwykonawcom /niepotrzebne skreślić/.
Zakres zlecany podwykonawcy
Nazwa i adres podwykonawcy (o ile są znane)
(w przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający przyjmie, że całe zamówienie
zostanie wykonane przez Wykonawcę, bez udziału Podwykonawcy).
Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* Wykonawcą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1829).
Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach ……..,
niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które
chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem.
Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na (proszę
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ........................................................
2) ........................................................
3) ........................................................
Oferta zawiera: ........ ponumerowanych stron

Data: ..........................................
…………………….………………………………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
…………………………………….
/ pieczęć firmowa /

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Rozbudowa budynku Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu o szyb windy w ramach
zadania: "Kiepura bez barier" modernizacja Miejskiego Klubu im. J. Kiepury w Sosnowcu poprzez
dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
Nr: ZP.1.5.2017
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)
oświadczam, iż nie należymy / należymy* do grupy kapitałowej
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2015 r., poz.184, ze zmianami).
W związku z tym, iż należymy do ww. wskazanej grupy kapitałowej, składamy poniżej listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić

Data: ..........................................
…………………….………………………………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Dokumentacja projektowa

Załącznik ten został zawarty w odrębnym pliku
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca:
………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Rozbudowa budynku Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu o szyb windy w ramach
zadania: "Kiepura bez barier" modernizacja Miejskiego Klubu im. J. Kiepury w Sosnowcu poprzez
dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
Nr: ZP.1.5.2017
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach
następującego/-ych podmiotu/-ów:
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………...,
w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

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.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Rozbudowa budynku Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu o szyb windy w ramach
zadania: "Kiepura bez barier" modernizacja Miejskiego Klubu im. J. Kiepury w Sosnowcu poprzez
dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
Nr: ZP.1.5.2017
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz
pkt 8 Prawo zamówień publicznych.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych).. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

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.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
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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.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
…………………………………….
/ pieczęć firmowa /

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Rozbudowa budynku Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu o szyb windy w ramach
zadania: "Kiepura bez barier" modernizacja Miejskiego Klubu im. J. Kiepury w Sosnowcu poprzez
dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
Nr: ZP.1.5.2017

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)

Przedkładamy wykaz robót budowlanych potwierdzający
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.

spełnienie

Rodzaj i wartość

Lp.

1

[przedmiot zamówienia i
zakres roboty
budowlanej/robót
budowlanych i ich wartość]

Data i miejsce
realizacji

Podmiot na rzecz którego
roboty te zostały wykonane

[od dzień/miesiąc/rok
do dzień/miesiąc/rok]

[pełna nazwa i adres podmiotu
będącego stroną umowy]

2

4

5

warunków

udziału

Nr załącznika/
do Wykazu robót
budowlanych
w postaci dowodu
określającego czy te roboty
zostały wykonane
należycie
[np. referencja]

6

Data: ..........................................
…………………….………………………………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)
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Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Rozbudowa budynku Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu o szyb windy w ramach
zadania: "Kiepura bez barier" modernizacja Miejskiego Klubu im. J. Kiepury w Sosnowcu poprzez
dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
Nr: ZP.1.5.2017

............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)
Przedkładamy wykaz osób potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia
(numer, rodzaj i zakres posiadanych uprawnień )

1

2

3

Doświadczenie

4

Wykształcenie

Zakres
wykonywanych
czynności

Informacja o
podstawie do
dysponowania
osobą

5

6

7

1.

2.

Data: ..........................................

…………………….………………………………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)
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Załącznik Nr 8 do SIWZ
Wzór
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR …………………..
zawarta w Sosnowcu, w dniu …………………… roku pomiędzy:
Miejski Klub im. Jana Kiepury z siedzibą: 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 65, NIP:……………….. ,
reprezentowany przez:
Pana Michała Górala - Dyrektora
zwanego w dalszej części umowy Zamawiającym
a
................................ z siedzibą w …………………..……………………………, przy ulicy…………………………….…….
działający(-ca) na podstawie: (np. KRS nr……………………………………………………………………………………..……)
NIP: …………. , REGON: ……………………………….. - /dotyczy np. spółek prawa handlowego/
lub (i)
…………………………………. zamieszkałym w ………………………………….…., przy ulicy …………………………………..,
PESEL: …………………………………………
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ………………………………………………………….…………………..
działający(-ca) na podstawie: (np. wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej)
miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ………………………………………………………
NIP: …………. , REGON: ……………………………… - /dotyczy np. osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą/
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty po przeprowadzeniu przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zmianami) – nr zamówienia: ZP.1.5.2017 zwanych łącznie
Stronami, zawierają umowę o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na rzecz
Zamawiającego robót budowlanych dla zadania pn. Rozbudowa budynku Miejskiego Klubu im.
Jana Kiepury w Sosnowcu o szyb windy w ramach zadania: "Kiepura bez barier" modernizacja
Miejskiego Klubu im. J. Kiepury w Sosnowcu poprzez dostosowanie obiektu do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Znak sprawy: ZP.1.5.2017, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, postanowieniami niniejszej umowy oraz ofertą przetargową (w
tym kosztorysem ofertowym) Wykonawcy, (zwanych w dalszej części Przedmiotem umowy).
2. Przedmiot umowy obejmuje zakres robót budowlanych niezbędnych do należytego wykonania w/w
zadania zgodnie z określoną w ust. 1 dokumentacją, obowiązującymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej i budowlanej.
3. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 1, stanowią integralną część umowy. Strony zgodnie
oświadczają, iż zapoznały się z ich treścią i przyjęły je do stosowania.
§2
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu narzędzi, materiałów, sprzętu etc. będących
w dyspozycji Wykonawcy.
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2. Użyte materiały, wyroby budowlane, maszyny i urządzenia muszą odpowiadać wymogom/
normom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowny dokument
potwierdzający dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. aprobata techniczna,
deklaracja zgodności, znak budowlany, atest, certyfikat, świadectwo jakości etc.).
3. W terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
oświadczenie, że co najmniej 5 robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane
polegające na wykonywaniu praz w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych oraz
robotach budowlanych wykończeniowych jest zatrudnionych przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666, ze zmianami).
§3
1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocą podwykonawców zgodnie z
zakresem wskazanym w ofercie.
2. W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca
odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców (dalszych podwykonawców) jak za własne
działania i zaniechania bez jakichkolwiek ograniczeń.
3. Zamawiający żąda, aby w terminie nie później 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, 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 zawiadamia
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 budowalnych.
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§4
1. Strony ustalają, iż przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.
2. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania robót wyłącznie w następujących
przypadkach:
a) rozszerzenia przez Zamawiającego zakresu robót o roboty dodatkowe, których nie można było
przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
b) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami,
które nie były możliwe do przewidzenia w dniu zawarcia umowy,
c) zaistnienia innych okoliczności, niezawinionych przez strony, których nie można było
przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
3. Przedłużenie terminu wykonania robót może nastąpić wyłącznie w trybie spisania stosownego
aneksu do niniejszej umowy.
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
§5
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy. Wskazanie dnia przekazania placu budowy jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany jest utrzymywać gotowość do przejęcia placu budowy w terminie, o którym mowa
powyżej, a Zamawiający uprzedzi na 2 dni przed przekazaniem placu budowy.
2. Wykonawca od chwili przejęcia placu budowy, aż do chwili jego oddania, ponosi odpowiedzialność
na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu Cywilnego) za wszelkie szkody wynikłe na tym
terenie oraz terenie przyległym – graniczącym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność ta
obejmuje również szkody powstałe u osób trzecich.
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3. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia, w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób
trzecich miejscu, na terenie inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych lub innym widocznym miejscu
w bezpośrednim otoczeniu placu budowy, tablic informacyjnych w ilości 4 szt. o wymiarach ok.
2x3m. Treść oraz wygląd tablic zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Tablice umieszczone będą
przez cały okres realizacji inwestycji.
4. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca na własny koszt winien:
a) zabezpieczyć i oznakować teren, umieścić w widocznym miejscu tablice informacyjne i
ostrzegawcze,
b) strzec mienia znajdującego się na przekazanym mu terenie i zapewnić odpowiednie warunki
bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska,
c) prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowania sąsiadujących obiektów,
d) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne
urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren
budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem,
e) ponosić koszty związane z organizacją, utrzymaniem, zapewnieniem i dostawą wszelkich
mediów (energia elektryczna, woda, łączność), niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy i
późniejszą likwidacją zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszące, w tym np.: robót
przygotowawczych, porządkowych (również związanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia
robót oraz bezpośredniego dojścia do remontowanych pomieszczeń, dojścia do składowanych
materiałów) koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz koszty związane z
utrzymaniem dróg dojazdowych do palcu budowy w należytej czystości,
f) uporządkować teren budowy, przywrócić teren przyległy do stanu pierwotnego i przekazać go
Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. W przypadku stwierdzonego
nieporządku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić
Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego porządku.
W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z
terminem nie krótszym niż 3 dni robocze skierowanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie firmie
zewnętrznej, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).
5. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni niezbędne nadzory specjalistyczne.
6. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać
dokumentację fotograficzną ogrodzeń i budynków, przy których w bliskiej odległości prowadzone
będą roboty budowlane. Powyższe ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiającego
przed bezpodstawnymi żądaniami odszkodowań przez właścicieli za uszkodzone obiekty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiarów kontrolnych w trakcie
prowadzenia robót.
8. Wykonawca – we własnym zakresie – jest zobowiązany do uregulowania sposobu postępowania
z odpadami zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tekst
jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.). Wykonawca jest zobowiązany przekazać za
potwierdzeniem wszelkie odpady powstałe w skutek prowadzenia robót budowlanych.
Niezbędne dokumenty potwierdzające ich przekazanie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu.
9. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) gromadzi na placu budowy sprzęt, materiały,
urządzenia, narzędzia etc. – wyłącznie na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Zamawiający
nie odpowiada za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie majątku Wykonawcy (podwykonawców,
dalszych podwykonawców) zgromadzonego na placu budowy.
OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON
§6
1. Strony oświadczają, że są w pełni umocowane i władne do zawarcia oraz wykonania umowy.
2. Strony zapewniają się wzajemnie, że zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie narusza praw lub
obowiązków innych podmiotów oraz że nie istnieją jakiekolwiek okoliczności faktyczne lub prawne,
które mogłyby z tego tytułu narazić je na odpowiedzialność wobec osób trzecich.
28

§7
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) protokolarne przejęcie od Zamawiającego placu budowy w terminie wskazanym w § 5 ust. 1.
b) zapewnienie stałego kierowania robotami przez kierownika budowy posiadającego
uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.
c) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników
wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania
robót.
d) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie placu budowy (w tym tablicą informacyjną),
przestrzeganie przepisów BHP, przepisów ppoż. oraz innych przepisów w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa użytkownikom budynku, podczas prowadzenia robót,
e) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz
bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód
gruntowych i opadowych z placu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót
budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i
miejsc przed zanieczyszczeniem,
f) utrzymanie placu budowy w należytym porządku, usuwanie odpadów z placu budowy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i po zakończeniu robót przekazanie go Zamawiającemu po
przywróceniu do stanu pierwotnego w terminie ustalonym na odbiór robót,
g) przedkładanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentów o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
h) ponoszenie odpowiedzialności z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach
regulujących gospodarkę odpadami,
i) koordynowanie prac podwykonawców (dalszych podwykonawców),
j) sprawowanie serwisu (w tym poniesienia kosztu części zamiennych) w okresie gwarancji
jakości i rękojmi,
k) dokonywanie przeglądów i czynności konserwacyjnych w okresie gwarancji i rękojmi,
l) ponoszenie wszelkich kosztów pozwoleń, wyłączeń sieci i mediów, uzgodnień, w tym DTR,
decyzji i akceptacji, których wymagają obowiązujące przepisy prawa lub są konieczne do
należytego wykonania umowy,
m) utrzymywanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placów budowy, w przypadku
zabrudzenia dróg dojazdowych do placów budowy Wykonawca zobowiązany jest do
uprzątnięcia tych dróg,
n) zdemontowanie obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,
o) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
p) szkolenie obsługi (w tym sporządzenie instrukcji i dostarczenie materiałów szkoleniowych),
q) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z nadzorami branżowymi,
r) wykonanie innych niezbędnych czynności koniecznych do należytego wykonania przedmiotu
umowy, w tym wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
§8
Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
a) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 5 ust. 1.
b) ustanowienie nadzoru inwestorskiego,
c) dokonywanie odbiorów wykonanych prac na zasadach określonych w § 15 niniejszej umowy,
d) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej w terminie wskazanym w § 5
ust. 1 umowy,
e) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prawidłowo wykonane roboty
objęte przedmiotem umowy.
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§9
1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej: deliktowej
i kontraktowej, zakresu robót budowlanych objętych niniejszą umową na sumę nie mniejszą niż
kwota wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1.
2. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust.
1, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, tj. aż do dnia spisania protokołu odbioru
końcowego, stwierdzającego bezusterkową realizację przedmiotu umowy albo przyjmującego
roboty wadliwie wykonane z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia, tj. zgodnie z
postanowieniami § 15 ust. 8 pkt a.
3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest przedstawić kopię polisy
ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego opłacania składek w terminie nie dłuższym niż 3
dni od dnia przekazania żądania.
§ 10
1. Jeżeli w toku realizacji umowy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, których rozmiaru
i zakresu Zamawiający nie był w stanie określić i przewidzieć w dniu rozpoczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz
zasadność ich wykonania w protokole konieczności.
2. Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na
wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania.
3. Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnych robót dodatkowych bez uzyskania zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Wykonanie robót bez takiej zgody spowoduje, iż Zamawiający
będzie miał prawo do odmowy wypłaty wynagrodzenia za te roboty.
4. Wykonawca przystąpi do wykonania robót dodatkowych wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy
pod warunkiem zaistnienia przesłanek o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji prac objętych protokołem
konieczności, bez uprzedniego zawarcia aneksu do umowy – nie uprawnia Wykonawcy do żądania
od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie/częściowe wykonanie robót dodatkowych.
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PODWYKONAWSTWO
§ 11
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany jest - przed
rozpoczęciem robót przez tego podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) - do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy. Zamawiający udostępni Wykonawcy projekt umowy z podwykonawcą.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiający
uprawniony jest do składania pisemnych zastrzeżeń do tego projektu. Zastrzeżenia mogą dotyczyć
niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszej
umowie oraz długości terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane - w terminie 7 dni, licząc od dnia jej zawarcia.
W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia poświadczonej kopii umowy o podwykonawstwo,
Zamawiający ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy.
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6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane
obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których
przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.
W przypadku gdy w przedłożonej umowie termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) jest dłuższy niż określony 30 dni (od dnia złożenia faktury / rachunku),
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
7. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna zawierać
postanowienia spójne i niekolidujące z postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w
szczególności:
a) precyzyjny zakres świadczeń powierzonych podwykonawcy,
b) zasady odbioru wykonanych prac,
c) wysokość i zasady płatności (w tym termin płatności) wynagrodzenia należnego
podwykonawcy,
d) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi podwykonawcami,
zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wynikających z
niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz
poświadczonych kopii zawartych umów z podwykonawcami,
e) uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia,
f) zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu
odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.
8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia
podwykonawcy.
9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z
podwykonawcą z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności.
Strony ustalają, że nie złożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do umów z
podwykonawcami – nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialności.
10. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy na plac budowy, w celu wykonania zakresu robót objętego
przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgłosić kierownikowi budowy oraz nadzorowi
inwestorskiemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody Zamawiającego,
Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejścia na plac
budowy i rozpoczęcia robót, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie
Wykonawcy skutkować będzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z § 22 ust. 1 lit. k) umowy.
Wykonawca winien również poinformować każdorazowo nadzór inwestorski o zakończeniu
wykonywania zakresu robót objętego przedmiotem umowy przez danego podwykonawcę.
11. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. Umowy
o podwykonawstwo i dalsze będą zawierane z dalszymi podwykonawcami na takich samych
zasadach co umowy z podwykonawcami.
§ 12
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1. Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie
pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty za generalne wykonawstwo ani
wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.
2. Suma wartości robót zlecanych na rzecz podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie może być
wyższa od wartości wynagrodzenia określonego § 13 ust. 1.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy prawo
zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Postanowienia ust. 1 - 4 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
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WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI
§ 13
Strony ustalają, że przy niezmiennym zakresie robót, wartość wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy …………………… zł netto (słownie: …………………..…).
Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług, według stawki …… %.
Przy uwzględnieniu tej stawki wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie przekroczy ………………………… zł
(słownie: ……………………).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również koszty wszelkich prac
przygotowawczych, porządkowych, usunięcia i utylizacji materiału z demontażu, wszelkie koszty
utrzymania, koszty geodezyjne, koszty nadzorów specjalistycznych, koszty związane z odbiorami
wykonanych prac oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności wszelkie koszty
związane z wyłączeniami mediów, związane z realizacją zadania.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego, które
zostanie wyliczone poprzez przyjęcie cen jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego
w stosunku do ilości wykonanych i odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych przez branżowych inspektorów nadzoru obmiarów.
Podstawę dla ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy stanowić będą kosztorysy
powykonawcze. Kosztorysy powykonawcze w każdym przypadku podlegają sprawdzeniu i
zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym robót, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie za faktycznie wykonane i odebrane roboty, przy czym do ich rozliczenia Wykonawca
zobowiązany jest stosować składniki cenotwórcze i ceny jednostkowe zgodne z kosztorysem
ofertowym.
W przypadku wystąpienia robót nieujętych w kosztorysie ofertowym, a niezbędnych do osiągnięcia
rezultatu opisanego w dokumentacji projektowej, do ich rozliczenia, należy stosować składniki do
kosztorysowania wykazane w kosztorysie ofertowym oraz minimalne ceny materiałów, urządzeń
i pracy sprzętu wyszczególnione w wydawnictwie Sekocenbud z okresu ich wykonania, a w
przypadku ich braku na podstawie faktur zakupu powiększonych o koszty zakupu wykazane w
kosztorysie ofertowym.

§ 14
1. Rozliczanie należności za wykonane i przyjęte roboty budowlane nastąpi na podstawie faktury VAT
częściowych oraz faktury VAT końcowej. Strony uzgadniają, iż maksymalna wartość wynagrodzenia
objętego fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia brutto określonego w §
13 ust. 1.
2. Wszelkie płatności za wykonane roboty budowlane będą realizowane powykonawczo. Podstawą dla
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wystawienia faktur VAT w każdym przypadku będą podpisane przez branżowego inspektora
nadzoru protokoły odbioru robót (odpowiednio: częściowe i końcowy), stwierdzające bezusterkowe
wykonanie robót.
Z zastrzeżeniem ust. 4-9 poniżej, zapłata wynagrodzenia objętego fakturami będzie następować w
terminie do 14 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.
Płatności zostaną zrealizowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
……………………………………………. Za dzień dokonania płatności, strony ustalają dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
Jeżeli przedmiot umowy będzie realizowany przez podwykonawców (dalszych podwykonawców),
odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), ograniczona jest wyłącznie do należności powstałych po:
a) zaakceptowaniu przez Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane,
b) przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający z ust. 3, Zamawiający
uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
odpowiadającej kwocie istniejącego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu dokonania zapłaty
tego wynagrodzenia i pisemnego oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzającego tą zapłatę.
W przypadku realizacji Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych
podwykonawców), strony ustalają następujące zasady płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy:
a) wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zostanie
zapłacone Wykonawcy wyłącznie pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z
fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) oraz pisemnych oświadczeń podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzającego tą zapłatę. Ponadto, Wykonawca zobligowany jest złożyć wraz z fakturą
swoje pisemne oświadczenie o wysokości i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego
wszystkim podwykonawcom (dalszym podwykonawcom).
b) Wykonawca może upoważnić Zamawiającego na piśmie do zapłaty wynagrodzenia
bezpośrednio na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do
wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dołączy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zgodnie z zawartymi umowami o
podwykonawstwo, a ponadto dyspozycję bezpośredniego uiszczenia płatności objętych tymi
fakturami przelewem z rachunku Zamawiającego na wskazany w tych fakturach rachunek
bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy będzie zawierać
klauzulę wskazującą nazwę podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer jego
rachunku bankowego, w celu bezpośredniego przekazania wynagrodzenia podwykonawcom.
W razie naruszenia reguł określonych w ust. 6 lub powzięcia informacji o uchylaniu się Wykonawcy
od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Zamawiający
uprawniony będzie do dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi
Wykonawcy zgłoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia
Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmie
wyłącznie należne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.
W sytuacji zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 7, uwag dotyczących zamiaru
dokonania przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
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b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
9. W przypadku dokonania płatności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio potrącone o kwoty wynagrodzenia wypłacone
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).
10.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawcę w przypadku:
1) zawarcia umowy z podwykonawcą lub zmiany podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego,
2) zmiany warunków umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) bez zgody
Zamawiającego,
3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą (dalszym
podwykonawcą) zgłoszonych przez Zamawiającego lub innego naruszenia art. 647 (1) Kodeksu
cywilnego.

1.

2.

3.

4.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
§ 15
Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłaszać Zamawiającemu konieczność dokonania odbioru
robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
dokonuje upoważniony inspektor nadzoru – skwitowanie tej czynności następuje poprzez
dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy – w terminie nie dłuższym niż 3 dni licząc od
daty zgłoszenia robót zanikających przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do
wykonywania dokumentacji fotograficznej w/w robót.
Strony dopuszczają odbiory częściowe elementów robót, stanowiących odrębną całość. Wykonawca
każdorazowo zgłasza dokonując wpisu do dziennika budowy, a Zamawiający dokonuje odbioru
niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie nie przekraczającym 4 dni), tak aby nie powodować
przerw w wykonywaniu robót będących przedmiotem umowy – również dokonując wpisania do
dziennika budowy ustaleń, przez upoważnionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla
dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezbędne dokumenty, a w szczególności:
1) świadectwa jakości,
2) certyfikaty,
3) świadectwa wykonanych prób lub badań,
4) atesty dotyczące odbierania elementu robót,
5) karty przekazania odpadu,
6) oświadczenie o nie korzystaniu przy realizacji przedmiotu umowy z podwykonawców lub
oświadczenie podwykonawców, (dalszych podwykonawców), że ich roszczenia finansowe z
tytułu wykonania robót w danej części zadania zostały zaspokojone. W oświadczeniu
podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy, a także faktury lub
rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych robót, usług lub dostaw.
Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę
„Wykazu robót wykonanych częściowo” potwierdzonego przez upoważnionego inspektora nadzoru.
Wykaz ten powinien być sporządzony na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych w
harmonogramie rzeczowo – finansowym. Odbiór częściowy (robót częściowo wykonanych) służy
jedynie dla umożliwienia Zamawiającemu dokonywania Wykonawcy zapłaty za częściowo
wykonane roboty w okresach miesięcznych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania
dokumentacji fotograficznej w/w robót w okresach miesięcznych i przekazywania dokumentacji na
nośniku CD do Zamawiającego.
Odbiór końcowy następuje po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających
się na przedmiot umowy, na podstawie złożonego Zamawiającemu wniosku Wykonawcy o
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5.

6.
7.

8.

9.

dokonanie odbioru końcowego, zawierającego w swojej treści zgłoszenie wykonania robót
budowlanych, do którego załączone będzie oświadczenie kierownika budowy o zgodności
wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym i warunkami zapisanymi w decyzji o
pozwoleniu na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także
sąsiednich ulic (w przypadku korzystania z nich), sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
oświadczenie, że do wykonania przedmiotu umowy zastosowano wyłącznie materiały i wyroby
budowlane spełniające wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.
Do wniosku o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca załącza ponadto:
- oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które w trakcie budowy zostały do niego
włączone integralnie,
- oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenu,
- protokoły badań i sprawdzeń,
- kompletną dokumentację powykonawczą wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne
elementów związanych z zagospodarowaniem terenu – potwierdzoną przez projektanta i
inspektora nadzoru oraz instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń w języku
polskim,
- oświadczenie podwykonawców (dalszych podwykonawców) na zawarcie umowy z którymi
Zamawiający wyraził zgodę na piśmie, że ich roszczenia finansowe za wykonane roboty w tym
zadaniu zostały zaspokojone,
- dokument gwarancyjny odpowiadający co najmniej wymaganiom zawartym w niniejszej
umowie,
- listę wszystkich podwykonawców przy udziale których wykonywał przedmiot umowy,
- inne dokumenty i oświadczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
Data przyjęcia przez Zamawiającego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierającego zgłoszenie do
odbioru końcowego wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy, jest
potwierdzeniem terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. Potwierdzenie złożenia
wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem wniosku bez uwag.
Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty przyjęcia przez
Zamawiającego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierającego zgłoszenie do odbioru końcowego
wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy. Zakończenie czynności
odbioru powinno nastąpić najpóźniej 21 dnia licząc od dnia rozpoczęcia. W czynnościach odbioru
końcowego uczestniczą kierownik budowy, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.
Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru końcowego.
Jeżeli odbiór końcowy nie zostanie dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego,
pomimo przyjęcia wniosku zawierającego zgłoszenie wykonania robót budowlanych do odbioru
końcowego przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostanie w zwłoce ze spełnieniem
zobowiązania wynikającego z umowy.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy pomimo
zgłoszenia robót budowlanych do odbioru końcowego przez Wykonawcę i przyjęcia zgłoszenia
przez Zamawiającego, nie jest gotowy do odbioru z powodu w szczególności niewykonania
wszystkich robót budowlanych lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał się do
użytkowania to Zamawiający odmówi przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy.
Wówczas Wykonawca pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nie nadające się do
usunięcia, to Zamawiający może:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem –
odpowiednio obniżyć wynagrodzenie za wadliwie wykonane roboty,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem –
zażądać wykonania robót obarczonych wadami po raz drugi (tj. w sposób wolny od wad)
wyznaczając Wykonawcy stosowny termin albo odstąpić od umowy w terminie kolejnych 30
dni.
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10.Strony ustalają, że Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 3
egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym, powykonawczą mapę
zasadniczą w 5 egz. oraz w 2 egz. mapę z ewidencji gruntów i budynków z naniesionym przebiegiem
inwestycji.
11.Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika i Wykonawcy.
Ustalenia z przeprowadzenia czynności odbioru ostatecznego zapisuje się w formie protokołu
ostatecznego odbioru usunięcia wszystkich wad i braków ujawnionych w okresie gwarancji jakości
za wady fizyczne i w okresie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy.
Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usunięcia wszystkich wad i braków
ujawnionych w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy,
powodują, że Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy,
dotyczących usuwania wad i braków.
12.W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót
budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych wad w robotach budowlanych
stanowiących przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania
usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim
technicznie terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad
ponosi Wykonawca.
13.Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 5 powyżej Zamawiający
może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze)
i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, który wyraża na to
zgodę.
14.Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć
lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych
czynności na koszt Wykonawcy. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą
wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

1.

2.

3.

4.

5.

GWARANCJA I RĘKOJMIA
§ 16
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na warunkach
określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieżności postanowień
gwarancyjnych, stosuje się warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiającego.
Strony ustalają okres gwarancji na ………… miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu dokumentu
gwarancyjnego w dniu odbioru końcowego. Dokument gwarancyjny stanowić będzie załącznik do
protokołu odbioru końcowego robót. Dokumentacja gwarancyjna musi zostać sporządzona w języku
polskim.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy, które ujawnią się
w okresie gwarancji. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i ryzyka związane z koniecznością
usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.
Przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu gwarancji nie skutkują powstaniem po jego
stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku konieczności zawarcia umów
serwisowych z dostawcą lub producentem elementów składających się na przedmiot umowy,
Wykonawca w celu zachowania gwarancji, zobowiązany jest do ich zawarcia na własny koszt, na
cały okres gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiającego.
Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień Zamawiającego
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

§ 17
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1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, licząc od
dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić według wyboru Zamawiającego w formie
pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad przedmiotu umowy ujawnionych
w okresie gwarancji. Wykonawca przystąpi do usuwania wad w terminie do 2 dni, licząc od dnia
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. Usunięcie wad nastąpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwać na własny koszt.
Dotyczy to zarówno czynności / robót jak też wszelkich materiałów, części, urządzeń, sprzętu etc.
podjętych i zastosowanych w związku z usuwaniem wady.
4. Wady będą usuwane w obiekcie Zamawiającego, chyba, że sprzeciwia się temu charakter naprawy.
§ 18
Strony zgodnie ustalają, iż postanowienia § 16 i § 17 stanowią oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy.
§ 19
1. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za
wady przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości. Postanowienia § 16
ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Wybór przysługujących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, należy do wyłącznej
kompetencji Zamawiającego.
3. W okresie rękojmi za wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy
w terminie do 30 dni, licząc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić według wyboru
Zamawiającego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
4. Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad przedmiotu umowy. Wykonawca
przystąpi do usuwania wad w terminie do 2 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia
o którym mowa powyżej. Usunięcie wad nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Wszystkie wady ujawnione w okresie rękojmi Wykonawca będzie usuwać na własny koszt. Dotyczy
to zarówno czynności / robót jak też wszelkich materiałów, części, urządzeń, sprzętu etc. podjętych i
zastosowanych w związku z usuwaniem wady.
6. W przypadku nieusunięcia wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie wskazanym
w ust. powyżej, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych
prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).
7. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości po upływie okresu
rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli zostały one zgłoszone w tym okresie.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 20
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 90 dni, licząc od dnia, w którym dowiedział
się o zaistnieniu następujących okoliczności:
a) zakończenia działalności przez Wykonawcę,
b) zajęcia istotnych składników majątku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sądu, organu
egzekucyjnego lub innego organu władzy publicznej,
c) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do czynności przekazania placu budowy lub
nieuzasadnionej odmowy przejęcia przez Wykonawcę placu budowy,
d) opóźnienia w rozpoczęciu przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych, jeżeli stan taki
istnieje pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego,
e) zaprzestania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy przez okres przekraczający 7 dni
kalendarzowych,
f) wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie z dokumentacją,
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g) stwierdzenia, że Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiającego nie zmienił sposobu wykonawstwa,
h) pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że
wątpliwe jest dochowanie określonego w § 4 ust. 1 terminu zakończenia robót,
i) pozostawania przez Wykonawcę w co najmniej 14 dniowej zwłoce z usunięciem wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym zgodnie z § 15 ust. 11.
j) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności
wykonywania robót budowlanych niezgodnie z warunkami zamówienia i ofertą,
k) stwierdzenia, że Wykonawca nie ubezpieczył lub nienależycie ubezpieczył zakres robót
objętych niniejszą umową, zgodnie z postanowieniami § 9,
l) dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) w trybie § 14 ust. 7.
Zamawiającemu – niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu –
przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli
Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze 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 na podstawie art. 145 ustawy
Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu z
tytułu wykonania części zamówienia.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności oraz wskazania przyczyny odstąpienia.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zachowuje prawo do
roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zachodzi co najmniej
jedna z następujących okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Prawo
zamówień publicznych,
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów
prawa Unii Europejskiej.
Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o którym mowa w ust. 5 powinno zostać złożone w formie
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadkach, o których mowa w ust. 5 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 21
1. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest:
a) wstrzymać dalszą realizację umowy poza robotami określonymi przez Zamawiającego,
koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych,
b) usunąć sprzęt budowlano – montażowy oraz wycofać swój personel z terenu budowy,
c) uporządkować teren budowy,
d) przekazać Zamawiającemu wszelkie prawa (tytuły etc.) dotyczące przedmiotu umowy –
aktualne na dzień odstąpienia.
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e) dostarczyć Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszelkie rysunki, specyfikacje
i inne dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy, a także dokumenty o których
mowa w § 15 ust. 2 i 3 – aktualne na dzień odstąpienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za
roboty budowlane należycie wykonane na dzień odstąpienia od umowy i odebrane. Podstawą do
wyceny wykonanych robót będzie protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania robót,
sporządzony przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Postanowienia umowy dotyczące
płatności stosuje się odpowiednio.
3. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający może wejść na plac budowy i zakończyć realizację
przedmiotu umowy we własnym zakresie lub przy wykorzystaniu innych podmiotów.
4. W sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w razie gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego – będzie
on uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego te kary na zasadach ogólnych
określonych w kodeksie cywilnym.
KARY UMOWNE
§ 22
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
a) każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 –
w wysokości …… % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 13 ust. 1,
b) każdy dzień opóźnienia z usunięciem wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym
zgodnie z § 15 ust. 11 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w §
13 ust. 1,
c) każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w
terminie wyznaczonym zgodnie z § 17 ust. 2 lub § 19 ust. 4 umowy – w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 13 ust. 1,
d) każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiającemu dokumentacji
ubezpieczeniowej zgodnie z § 9 ust. 3 – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia całkowitego netto
wskazanego w § 13 ust. 1,
e) nie ubezpieczenie lub wadliwe ubezpieczenie umowy z naruszeniem postanowień § 9 ust. 1 i 2
– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 13 ust. 1 za każdy
stwierdzony dzień braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,
f) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
w wysokości 20 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 13 ust. 1,
g) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego
w § 13 ust. 1 za każdy taki stwierdzony przypadek,
h) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego
netto wskazanego w § 13 ust. 1 za każdy taki stwierdzony przypadek,
i) nieprzedłożenie - w terminie - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego netto
wskazanego w § 13 ust. 1 za każdy taki stwierdzony przypadek,
j) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w §
13 ust. 1 za każdy taki stwierdzony przypadek,
k) wprowadzenia przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na plac budowy
z naruszeniem postanowień § 11 ust. 10 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
całkowitego netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,
l) każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia, o którym
mowa w § 2 ust. 3 w wysokości 95 zł za każdy dzień opóźnienia,
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m) brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy pracowników, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa
w § 2 ust. 3 w wysokości 2.000,00 zł za każdego niezatrudnionego pracownika, za każdy
miesiąc niezatrudnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia zarówno kary
umownej z tytułu odstąpienia oraz zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych z innych
tytułów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych zapłaty odszkodowania
przenoszącego wysokość określonych kar umownych.
4. Strony uzgadniają, iż Zamawiający uprawniony jest do potrącania należności z tytułu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy – bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty
naliczonych kar.
ZMIANY UMOWY
§ 23
1. Poza przesłankami opisanymi w § 4 ust. 2 strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust.1 o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie
on zagrożony, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania placu budowy,
konieczności istotnych zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności
miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy,
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub
innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność.
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność,
e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz
nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,
h) konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych,
i) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
2. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu
umowy na podstawie ust. 1, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej
zmiany.
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3. Wniosek, o którym mowa w ust powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie
później niż w terminie do 30 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien
dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, wszelkich innych dokumentów
wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
6. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę
o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o
braku akceptacji zmiany.
7. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy w formie pisemnego aneksu umowy, pod rygorem nieważności.
8. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych we wzorze umowy dotyczących
podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania zamówienia złożone w
ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez:
a) wskazanie innych podwykonawców,
b) rezygnację z podwykonawców.
9. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych.
10. W pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt.2 pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6,
ust. 1a, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp.
POSTANOWIENIA DODATKOWE
§ 24
Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie może
przelać na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

1.
2.

§ 25
Obowiązki kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie: ……………………
Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego pełnić będzie:
…………………….

§ 26
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu robót jeszcze niewykonanych lub ich
etapowania w zależności od posiadanych środków finansowych. Oświadczenie w tym przedmiocie
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku określonym w ust. 1, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio
pomniejszone o wartość robót zaniechanych na żądanie Zamawiającego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania pisemnego aneksu, pod rygorem
nieważności.
§ 28
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych.
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§ 29
Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 30
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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