


Rozdział 1. Nazwa i adres zamawiającego

Wspólnota Mieszkaniowa Wiślana 10
ul. Wiślana 10
83-140 Gniew
REGON: 220706563
NIP: 5932540499
Nr konta bankowego: 09 8346 0005 0005 7495 2000 0001
Strona internetowa zamawiającego: www.inwest-kom.pl/przetargi

Informacje  na  temat  podmiotu,  któremu  zamawiający  powierzył  prowadzenie
postępowania: INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego  

Postępowanie  o  udzielanie  zamówienia  publicznego prowadzone jest  w trybie  przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. DZ. U. z z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do
ustawy.

Rozdział 3. Model prowadzonego postępowania.

Niniejsze  postępowanie  prowadzone  jest  w  oparciu  o  art.  24aa  ustawy  Pzp  –  tzw.
procedura odwrócona.  Zgodnie z  art.  24aa ustawy Pzp,  Zamawiający  najpierw dokona
oceny  ofert,  a  następnie  zbada,  czy  Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz wybrane podstawy
wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wskazane przez Zamawiającego w pkt 2 rozdziału
6 SIWZ)  oraz  spełnia  warunki  udziału  w postępowaniu  (określone  przez  Zamawiającego
w pkt 3 rozdziału 6 SIWZ).

Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem  zamówienia  są  prace  remontowo-renowacyjne  elewacji   wraz
z zagospodarowaniem  terenu  przy budynku  mieszkalnym  wielorodzinnym  zlokalizowanym
przy ulicy Wiślanej 10 w Gniewie, na terenie działek geodezyjnych nr 6 i 7. Szczegółowy opis
przedmiotu  zamówienia  stanowi  dokumentacja  projektowo-kosztorysowa  i  specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wystąpienia  robót  zamiennych  w  stosunku
do przewidzianych  dokumentacją  projektową,  prac  koniecznych  do  wykonania  (robót
dodatkowych)  w  sytuacji  gdy  wykonanie  tych  robót  będzie  niezbędne  do  prawidłowego
wykonania  przedmiotu  zamówienia,  zgodnego  z  zasadami  wiedzy  technicznej
i obowiązującymi przepisami.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
zostały określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Jeżeli  w opisie  przedmiotu  zamówienia  wskazano jakikolwiek  znak towarowy,  patent  czy
pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają
minimalne parametry techniczne,  eksploatacyjne,  użytkowe,  co oznacza,  że zamawiający
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dopuszcza  złożenie  oferty  w  tej  części  przedmiotu  zamówienia  o  równoważnych
parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45312310-3 Ochrona odgromowa

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Na  podstawie  art.  29  ust.  3a  ustawy  Pzp  Zamawiający  wymaga  przy  realizacji
zamówienia  zatrudnienia  przez  Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  Dalszego
Podwykonawcę  osób  wykonujących  wszelkie  czynności  wchodzące  w  tzw.  koszty
bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które
wykonują  czynności  rozbiórkowe,  przygotowawcze,  budowlane,  instalacyjne
i montażowe bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia czyli
tzw.  pracowników  fizycznych.  Wymóg  nie  dotyczy  zatem  między  innymi  osób:
kierujących  budową,  wykonujących  obsługę  geodezyjną,  dostawców  materiałów
budowlanych.
Sposób  udokumentowania  zatrudnienia  osób  oraz  uprawnienia  Zamawiającego
zakresie kontroli zostały określone w projekcie umowy (zał. nr 8 do SIWZ).

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2019r.

Rozdział 6. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału określone  w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

 nie podlegający wykluczeniu,
 spełniający  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  Zamawiającego

w ogłoszeniu oraz w pkt. 3 niniejszego Rozdziału SIWZ.

2. Podstawy wykluczenia 

2.1.  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach określonych
w art.  24  ust.  1  pkt  12 – 23 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki  wykluczenia
Wykonawcy).

2.2. Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących wybranych przesłankach
określonych  w  art.  24  ust  5  ustawy  Pzp  (fakultatywne  przesłanki  wykluczenia
Wykonawcy):

Strona 3 z 56

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-zagospodarowania-terenu-6363


2.2.1.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 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.  U.  z  2015r.  poz.  978,  z późn.  zm.)  lub  którego  upadłość  ogłoszono,
z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził  likwidację
jego majątku w trybie  art.  366 ust.  1  ustawy z  dnia  28 lutego 2003r.  -  Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233, z późn. zm.);

2.2.2. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie
wykonał  w istotnym  stopniu  wcześniejszą  umowę  w sprawie  zamówienia
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3
ust.  1  pkt  1-4  ustawy,  co doprowadziło  do  rozwiązania  umowy  lub  zasądzenia
odszkodowania.

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22
ust. 1b ustawy:

3.1. Posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  lub  czynności  określonej
przedmiotem zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku.

3.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

Wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia
postępowania,   a   jeżeli     okres   prowadzenia   działalności   jest   krótszy   –   w   tym
okresie,   co   najmniej   1   robotę   dotyczącą   budowy,   przebudowy   lub   remontu
budynku o wartości  min. 100.000,00 PLN brutto każde.
Wykonawca nie może sumować kilku zamówień o mniejszym zakresie dla
uzyskania wymaganych wartości.

3.3. Dysponują  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do
wykonania zamówienia.
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
Wykazania, że dysponuje:

1 osobą, którą wykonawca skieruje do realizacji zamówienia i pełnić ona będzie
funkcję   kierownika   budowy,   posiadającą   uprawnienia   do   kierowania   robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającej co najmniej
5  letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, liczone od
dnia wydania uprawnień;

Ww.  osoby  winny  posiadać  uprawnienia  budowlane  zgodne  z  zapisami
Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dn.  11.09.2014r.  w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 12, art. 12a
i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016r. poz.
290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszone we właściwym
samorządzie  zawodowym  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  15.12.2000r.
o samorządach  zawodowych  architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  (tekst
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jednolity Dz. U. 2014 poz. 1946 z  późn. zm.) lub spełniającą warunki, o których
mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016r.
poz. 290 z późn. zm.), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały
uznane  na  zasadach  określonych  w  przepisach  odrębnych  lub  spełniającą
wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach
zawodowych  architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  („świadczenie  usług
transgranicznych”).

3.4. znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie
zamówienia.
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
Wykazania,  że  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Minimalna kwota
ubezpieczenia 100 000,00 zł. 

Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków,  udziału
w postępowaniu  w  stosownych  sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  konkretnego
zamówienia  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji
finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Zamawiający  jednocześnie  informuje,  że  stosowna  sytuacja  o  której  mowa  w
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów
udowodni  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.

b. Zamawiający  oceni,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  inne  podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, ekonomiczna,
pozwalają  na wykazanie  przez  wykonawcę  spełnienia  warunków  udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 4.

c. 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.

Rozdział 7. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  spełnienie
warunków udziału w postępowaniu

1. Aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału
w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualne
na dzień składania ofert (załącznik nr 3 do SIWZ). 

3. W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców,
oświadczenie,  o którym mowa w rozdziale 7 pkt  2 niniejszej  SIWZ,  składa każdy
z Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  (zał.  nr  2  do  SIWZ).
Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia.
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4. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 7 pkt 1 niniejszej SIWZ, ma potwierdzać
spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie,  w  którym  każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3 do
SIWZ).

5. Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji,  o  której  mowa w art.  86 ust.  5  ustawy Pzp,  przekaże zamawiającemu
oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustaw w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.  Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,  wykonawca  może  przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.

6. Zamawiający  na  podstawie  art.  24aa  wezwie  wykonawcę  ocenionego  najwyżej
w terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  do  złożenia  aktualnych  na  dzień  złożenia
następujących dokumentów:
1. Aktualnego 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

UWAGA! W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów,   w formie   elektronicznej   pod   określonymi   adresami   internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

2. Wykazu  robót  budowlanych  wykonanych  nie  wcześniej  niż  w  okresie  ostatnich
pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - Załącznik nr 7 do SIWZ.

3. Wykazu  osób  skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia
publicznego,  w  szczególności  odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami
budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i  wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia,  a także
zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją  o  podstawie
dysponowania  tymi  osobami  –  Załącznik  nr  6 do  SIWZ  (wymagania  w  tym
zakresie zostały określone w punkcie 3.3.1) rozdziału 6).

4. Dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100.000,00 zł.

UWAGA! (odnosi się do wszystkich oświadczeń i dokumentów):

1. Wykonawca   nie   jest   obowiązany   do   złożenia   oświadczeń   lub   dokumentów
potwierdzających   spełnianie   warunków   udziału   w   postępowaniu   lub   brak   podstaw
wykluczenia,   jeżeli  Zamawiający posiada oświadczenia  lub dokumenty dotyczące  tego
Wykonawcy   lub   może   je   uzyskać   za   pomocą   bezpłatnych   i ogólnodostępnych   baz
danych,  w szczególności   rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17  lutego
2005r. o  informatyzacji  działalności  podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
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z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352).
2. W   przypadku   wskazania   przez   Wykonawcę   oświadczeń   lub   dokumentów
na potwierdzenie   braku   podstaw   wykluczenia   lub   spełniania   warunków   udziału
w postępowaniu,   w   formie   elektronicznej   pod   określonymi   adresami   internetowymi
ogólnodostępnych   i   bezpłatnych   baz   danych,   Zamawiający   żąda   od   Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
3. W   przypadku   wskazania   przez   wykonawcę   oświadczeń   lub   dokumentów,   które
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych   przez   Zamawiającego   zgodnie   z   art.   97   ust.   1   ustawy   Pzp,
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy   Pzp   (brak   podstaw   wykluczenia   oraz   spełnianie   warunków   udziału
w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń
lub dokumentów, o ile są one aktualne.

7. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.1. Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej,  w  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia
wskazanego w pkt  2.2.1 -  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. niniejszego rozdziału SIWZ, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.3. Jeżeli  w kraju,  w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt
7.1.  niniejszego  rozdziału  SIWZ,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym
odpowiednio  oświadczenie  Wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć,  złożone  przed  notariuszem  lub  przed  organem  sądowym,
administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego
właściwym  ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  wykonawcy  lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 7.2. niniejszego rozdziału SIWZ
stosuje się.

Rozdział 8. Informacja o możliwości składania oferty wspólnej.

1. Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  (możliwość
składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę
cywilną).

2. Wykonawcy  wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika
do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
albo reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego –  nie  dotyczy  spółki  cywilnej,  o  ile  upoważnienie/pełnomocnictwo
do występowania w imieniu tej  spółki  wynika z dołączonej  do oferty  umowy spółki
bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

3. Wykonawcy  tworzący  jeden  podmiot  przedłożą  wraz  z  ofertą  stosowne
pełnomocnictwo –  zgodnie  z  Rozdziałem  14  pkt  19  SIWZ  –  Inne  oświadczenia
i dokumenty –  nie  dotyczy  spółki  cywilnej,  o  ile  upoważnienie/pełnomocnictwo
do występowania w imieniu tej  spółki  wynika z dołączonej  do oferty  umowy spółki
bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
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UWAGA!  Pełnomocnictwo,  o którym mowa powyżej  może wynikać albo z dokumentu pod taką
nazwą, albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę.

4. Oferta  musi  być  podpisana  w taki  sposób,  by  prawnie  zobowiązywała  wszystkich
Wykonawców  występujących  wspólnie  (przez  każdego  z  Wykonawców  lub
pełnomocnika).

5. W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy (pkt 2 i 3 rozdziału 6 SIWZ), składa
każdy  z  Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  Oświadczenia  te
potwierdzają  spełnianie  warunków  udziału  w postępowaniu  oraz  brak  podstaw
wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać
wykluczeniu  z  postępowania  co  oznacza,  iż  oświadczenie  w  tym  zakresie  musi
złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału składa podmiot,  który w odniesieniu do danego warunku udziału
w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).

6. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jeden
z podmiotów wspólnie składających ofertę.

7. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym
jako pełnomocnik pozostałych wykonawców.

Rozdział 9. Informacja o podwykonawstwie.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy
na  warunkach  określonych  w  art. 6471 Kodeksu  cywilnego,  Prawo  zamówień
publicznych i w niniejszej Umowie.

2. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia,
nadzorowania  i  zabezpieczenia  oraz  koordynacji  prac  realizowanych  przez
Podwykonawców.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  żądania  od  Wykonawcy
zmiany  Podwykonawcy,  jeżeli  ten  realizuje  roboty  w  sposób  wadliwy,  niezgodny
z postanowieniami Umowy i przepisami obowiązującego prawa.

3. Wykonanie  części  Przedmiotu  Umowy  przez  Podwykonawców  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z postanowień Umowy.

4. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy,  przewidziany  w  umowie
o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy
lub  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

5. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo,
której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  których  niespełnienie  spowoduje
zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności następujące 
postanowienia dotyczące:

a) oznaczenia stron umowy,

b) określenia zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania,

c) wskazania wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy,

d) określenia terminu realizacji robót, z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy 
niż termin realizacji określony w Umowie – dla danego zakresu – zawartej przez 
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Zamawiającego z Wykonawcą,

e) sposobu rozliczeń, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie może 
zawierać postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonany zakres 
uniemożliwiających rozliczenie tego zakresu pomiędzy Zamawiającym, 
a Wykonawcą na podstawie niniejszej Umowy,

f) sposób rozliczania pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym 
Podwykonawcą spójny ze sposobem rozliczania określonym w Umowie między 
Zamawiającym , a Wykonawcą, w szczególności dotyczący odbiorów i płatności 
częściowych,

g) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie może on 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty 
budowlanej. 

2) Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może  
zawierać postanowień:

a) sprzecznych z treścią Umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą,

b) uzależniających  uzyskanie  przed  Podwykonawcę  lub  Dalszego  Podwykonawcę
należnego wynagrodzenia od Wykonawcy od zapłaty na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiającego  wynagrodzenia  obejmującego  zakres  robót  wykonanych  przez
Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę,

c) uzależniających  zwrot  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy  lub  Dalszemu
Podwykonawcy  kwot  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  od  zwrotu
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  przez  Zamawiającego  na  rzecz
Wykonawcy,

d) nakazujących  Podwykonawcy  lub  Dalszemu  Podwykonawcy  wniesienie
zabezpieczenia  wykonania  lub  należytego  wykonania  umowy  wyłącznie
w pieniądzu, bez możliwości jej zmiany na gwarancję bankową lub w pieniądzu,
bez możliwości jej zmiany na gwarancję bankową lub ubezpieczeniową lub inną
formę  przewidzianą  w  przepisach  prawa,  w  szczególności  w  ustawie  Prawo
zamówień publicznych.

6. Zamawiający  w  terminie  do  14  dni  od  dnia  przekazania  Zamawiającemu projektu
umowy,  o  której  mowa w ust. 7,  oraz  projektu  jej  zmiany,  może  zgłosić  w  formie
pisemnej  zastrzeżenia,  jeżeli  nie  spełnia  ona  wymagań  określonych  w  SIWZ
i niniejszej Umowie. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego
projektu  umowy,  w  terminie  określonym  w  zdaniu  pierwszym,  uważa  się
za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

7. Wykonawca  lub  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  stanowiące
Przedmiot  Umowy,  przedkłada  Zamawiającemu  za  pośrednictwem  Inspektora
nadzoru  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zawarta umowa musi być
identyczna  w  treści  z  projektem  umowy,  który  podlegał  akceptacji  przez
Zamawiającego. 

8. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  zgłasza  w  formie  pisemnej  sprzeciw  do  tej
umowy,  jeżeli  nie jest  ona identyczna w treści  z  projektem umowy,  który podlegał
akceptacji.

9. Wykonawca  lub  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  przedkłada
Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru, poświadczoną za zgodność
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z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
roboty  budowlane,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto Umowy, oraz umów
o podwykonawstwo na  prace  projektowe,  ekspertyzy,  badania,  analizy,  itp.,  usługi
geodezyjne,  geotechniczne,  usługi  ochrony  mienia,  dostawę  wody  i  energii
elektrycznej,  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów,  dostawy  i  usługi  w  zakresie
w zakresie  zaplecza  budowy  (np.  wyposażenie  zaplecza,  materiały  biurowe,
catering),  usługi  telekomunikacyjne,  usługi  w  zakresie  kierowania  robotami
budowlanymi,  usługi  pocztowe,  usługi  prawnicze.  Wyłączenie,  o  którym  mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż
50 000,00 zł.

10. W przypadku,  o  którym mowa w ust. 11,  jeżeli  termin  zapłaty  wynagrodzenia  jest
dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający za pośrednictwem Inspektora nadzoru
informuje o tym Wykonawcę i  wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej  umowy
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pod rygorem wystąpienia o zapłatę
kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 7 Umowy.

11. Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy
o  podwykonawstwo,  o  których  mowa  w  niniejszym  paragrafie,  przedłoży
Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru odpis z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument
właściwy  z  uwagi  na  status  prawny  Podwykonawcy,  potwierdzający  umocowanie
osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy.

12. Postanowienia Umowy, określone w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio
do  wprowadzenia  wszelkich  zmian  umów  o  podwykonawstwo  zawieranych
z Podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami.

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcami
lub Dalszymi Podwykonawcami,  bez wymaganej zgody Zamawiającego,  zaś skutki
z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

14. Powierzenie  realizacji  zadań  innemu  Podwykonawcy  niż  ten,  z  którym  została
zawarta  zaakceptowana  przez  Zamawiającego  umowa  o  podwykonawstwo
lub zmiana  tej  umowy  wymaga  ponownej  akceptacji  Zamawiającego  w  trybie
określonym w niniejszym paragrafie.

15. W  przypadkach  określonych  w  niniejszym  paragrafie  przedkładający  może
poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z
pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub
jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

17. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  Podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego
zasoby  Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ust.  1
Ustawy,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny
Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca,
na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.

Rozdział 10.  Korzystanie  z  zasobów  innych  podmiotów  w  celu  potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt. 3  Rozdziału 6 SIWZ  Wykonawca  może  w stosownych  sytuacjach
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oraz w odniesieniu  do  konkretnego  zamówienia,  lub  jego  części,  polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub  sytuacji  finansowej,  ekonomicznej
innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.

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 – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.

2.1. Z  dokumentu  (np.  zobowiązania),  o  którym  mowa  w  pkt  2  musi  wynikać
w szczególności:

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  Wykonawcę,

przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 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.

3. Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  Wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności
techniczne  lub  zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa,  ekonomiczna,  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  i  4  ustawy  Pzp  (wybrane
przez Zamawiającego podstawy wykluczenia wskazane w pkt 2.2. rozdziału 6 SIWZ).

4. W odniesieniu do  warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia (pkt 3.2. i  3.3. rozdziału 6 SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów,  jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (podmiot ten musi wykonywać
roboty budowlane lub usługi w charakterze podwykonawcy).

5. 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.

6. Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe lub  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa,
podmiotu,  o którym  mowa  powyżej,  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:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.

7. Jeżeli  Wykonawca  wykazując  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,
określonych  przez  Zamawiającego  w  pkt  3.2.  i  3.3.  rozdziału  6  SIWZ,  polega
na zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  na  zasadach  określonych  powyżej,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a
ust.  1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ), w celu wykazania spełniania warunków udziału w
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postępowaniu.

8. Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  najwyżej  oceniona  (oceniona  jako
najkorzystniejsza), na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty
podmiotu, na zdolności którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania
warunków  udziału  w postępowaniu,  na  potwierdzenie  braku  podstaw  wykluczenia
z postępowania tego podmioty (dokumenty wskazane w pkt  2 rozdziału 7 SIWZ) oraz
potwierdzające  spełnianie  warunków  udziału  w postępowaniu  w  zakresie  zdolności,
na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty
wskazane w pkt 1 rozdziału 7 SIWZ).

Rozdział 11. Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie
osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą w formie: pisemnej,  pocztą elektroniczną e-mail:
przetargi@inwest-kom.pl

2. Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  korespondencję  za  pomocą  poczty
elektronicznej  –  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich
otrzymania.

3. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji
istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić  wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert -
jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie  art.  11  ust.  8  -  pod  warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynął  do  zamawiającego  nie
później  niż  do  końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa  wyznaczonego  terminu
składania ofert.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po  upływie  terminu  składania  wniosku,  o  którym  mowa  w  powyżej  lub  dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpatrzenia.

5. Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa na bieg terminu składania  wniosku,
o którym mowa w powyżej. 

6. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekazuje  wykonawcom,  którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania,
a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

7. W uzasadnionych  przypadkach zamawiający  może przed  upływem terminu  składania
ofert,  zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  zmianę
specyfikacji  zamawiający  przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym
przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  a  jeżeli  specyfikacja  jest
udostępniana na stronie internetowej zamieszcza także na tej stronie.

8. Dokonując zapytania należy podać:
1. nazwę i adres Wykonawcy,
2. nr telefonu i faksu,
3. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach 

dotyczących niniejszego postępowania,
4. określenie sposobu przekazania informacji (pisemnie, fax),
5. znak postępowania – WM/02/05/2019

9. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 
 Danuta Bruchwald – d.bruchwald@inwest-kom.pl
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Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 13. Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 
2. Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  zamawiającego  może  przedłużyć  termin

związania  z  ofertą,  na  czas  niezbędny  do  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres,  nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym z zachowaniem formy
pisemnej.

2. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
3. Oferta  oraz  wszystkie  załączniki  wymagają  podpisu  osób  uprawnionych

do reprezentowania  firmy  w  obrocie  gospodarczym,  zgodnie  z  aktem  rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

4. W  przypadku  działania  Wykonawcy  przez  pełnomocnika,  należy  dołączyć  do  oferty
pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii.

5. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z SIWZ, zaleca się by były sporządzone
zgodnie  z  przedstawionymi  przez  zamawiającego  wzorami -  załącznikami,
a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane w nich zawarte.

6. Jeśli  załączone  dokumenty  sporządzone  są  w  języku  obcym,  należy  je  złożyć  wraz
z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez wykonawcę.

7. Poprawki  w ofercie  muszą być  naniesione  czytelnie  oraz  opatrzone  podpisem osoby
podpisującej ofertę. 

8. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, parafowane i zszyte (zbindowane)
w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

9. Wykonawca  może  zastrzec  w  ofercie  część  stanowiącą  tajemnicę  przedsiębiorstwa.
Wymagane  jest,  aby  ta  część  została   jednoznacznie  opisana,  wskazane  jest  także
by była  oddzielona od reszty oferty.

10. Zamawiający  nie  ujawni  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa
w rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane
oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPZP.

11. Ofertę  należy  umieścić  w  zamkniętej  kopercie  opatrzonej  danymi  Wykonawcy
oraz napisem:

„Prace remontowo-renowacyjne elewacji  wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Wiślanej 10 w Gniewie, na terenie

działek geodezyjnych nr 6 i 7.

znak sprawy: WM/02/05/2019
Nie otwierać przed 19.06.2019r. Godz. 12:15”
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12. Na kopercie winny być: nazwa i adres wykonawcy.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert.

Zmiany  należy  złożyć  według  takich  samych  zasad,  jakie  dotyczą  składania  ofert
z dopiskiem: „ZMIANA”

14. Wykonawca  może  wycofać  złożoną  przez  siebie  ofertę,  pod  warunkiem  że  pisemne
powiadomienie  wpłynie  do  Zamawiającego  przed  upływem  ostatecznego  terminu
składania ofert.

15. Zamawiający  żąda  od  Wykonawcy  wskazania  w złożonej  ofercie  części  zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

16. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców.  Wykonawca,
który  zamierza  wykonać  zamówienie  przy  udziale  podwykonawcy,  musi  wyraźnie
wskazać w ofercie, w Formularzu oferty,  jaką część/zakres zamówienia (rodzaj usług,
dostaw)  wykonywać  będzie  w  jego  imieniu  podwykonawca.  W  przypadku,
gdy Wykonawca nie  zamierza wykonywać  zamówienia  przy  udziale  podwykonawców,
należy  wpisać  w  formularzu  „nie  dotyczy”  lub  inne  podobne  sformułowanie.  Jeżeli
Wykonawca  zostawi  ten  punkt  formularza  nie  wypełniony  (puste  pole),  Zamawiający
uzna, że zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

17. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  prace,  które
wykonuje przy pomocy podwykonawców.

18. Oferta wspólna.  Wykonawcy,  którzy będą wspólnie składać Ofertę,  dodatkowo muszą
ustanowić i wskazać Pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do reprezentowania
ich w niniejszym postępowaniu,  albo do reprezentowania  w postępowaniu  i  zawarcia
Umowy.  Umocowanie  musi  wynikać  z  treści  pełnomocnictwa  przedłożonego  wraz
z Ofertą.  Zaleca  się,  aby  Pełnomocnikiem  był  jeden   z  Wykonawców  wspólnie
składających Ofertę.

19. Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno:
a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
b)  wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;
c)  precyzować zakres umocowania;
d) upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych 

z  postępowaniem  i/lub  dokonywania  wszelkich  czynności  prawnych  i  faktycznych
związanych z wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawców;

e) być  podpisane  przez  prawnie  pełnomocnych  przedstawicieli  poszczególnych
Wykonawców  składających  wspólną  Ofertę,  jako  potwierdzenie  uprawnień
przekazanych Pełnomocnikowi;

f) zawierać klauzulę, że Pełnomocnik nie może ustanawiać dalszych pełnomocników.
20. Wszelka  korespondencja  prowadzona  będzie  wyłącznie  z  Pełnomocnikiem.  Wszelka

korespondencja  między  Zamawiającym  a  Wykonawcami  wspólnie  ubiegającymi  się
o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem
dla mocodawców. 

21. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 

22. W  przypadku  dokonania  wyboru  oferty  Wykonawcy  występującego  wspólnie,  przed
przystąpieniem  do  zawarcia  umowy  o  zamówienie  publiczne,  przedłożona  zostanie
umowa regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie.  Termin,  na jaki
została  zawarta  umowa Wykonawców nie  może  być  krótszy  od  terminu  określonego
na wykonanie zamówienia.

23. Na ofertę składają się:
 Formularz oferty,
 Aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału

postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ;
 Aktualne na dzień składania  ofert  oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia

aktualne na dzień składania ofert załącznik nr 3 do SIWZ. 
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 Dokument  (np.  zobowiązanie)  innych  podmiotów  do  oddania  Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta
ze zdolności  lub  sytuacji  innych  podmiotów na  zasadach  określonych  w art.  22a
ustawy Pzp.

 Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych
się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Pełnomocnictwo  należy  dołączyć  
w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Rozdział 15. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  INWEST-KOM  w  Gniewie  spółka  z     o.     o.,  
ul.     Wiślana     6,  83-140  Gniew  (sekretariat),  w  terminie  do  dnia  19.06.2019r.,  
Godz.     12:00.  

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Inwest-Kom w Gniewie, ul Wiślana 6, 83-140 Gniew 

dnia 19.06.2019r., godz. 12:15.
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także  

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków 
płatności zawartych w ofertach.

7. UWAGA  –  za  termin  złożenia  oferty  przyjmuje  się  datę  i  godzinę  wpływu  oferty  
do Zamawiającego.

Rozdział 16. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks
cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
a)  § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy 
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

b) § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć,  
wykonanie  dzieła  groziłoby  przyjmującemu zamówienie  rażącą  stratą,  sąd  może  
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

2. W  związku  z  powyższym  cena  oferty  musi  zawierać  wszelkie  koszty  niezbędne
do zrealizowania  zamówienia  wynikające  wprost  z  dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  jak  również  w niej
ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. następujące koszty:
podatku  VAT,  wykonania  wszelkich  robót  budowlanych  niezbędnych  do  wykonania
przedmiotu zamówienia i  uzyskania pozwolenia na użytkowanie,  wykonania wszelkich
robót  przygotowawczych,  wykończeniowych  i  porządkowych,  zorganizowania,
zagospodarowania i późniejszych likwidacji placu budowy, ogrodzenia, i zabezpieczenia
placu  budowy,  zorganizowania  i  utrzymania  zaplecza  budowy  (woda,  energia
elektryczna,  telefon,  dozorowanie  budowy),  odwodnienia  wykopów,  ewentualnego
pompowania  wody,  wywozu  nadmiaru  gruntu,  ewentualnej  wymiany  gruntu,
zagęszczenia  gruntu,  przekopów kontrolnych,  wykonania  ewentualnych  przekładek  w
przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, odtworzenie dróg i chodników zniszczonych
w  trakcie  prowadzenia  robót,  pełnej  obsługi  geodezyjnej  wraz  z  inwentaryzacją
powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami
wykonanych  robót,  doprowadzenia  terenu  do  stanu  pierwotnego  po  zakończeniu
realizacji  robót  budowlanych  i  innych  czynności  wynikających  z  umowy,  jak  również
wszelkich  innych  niezbędnych  do  wykonania  i  prawidłowej  eksploatacji  przedmiotu
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zamówienia, a także koszt uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania
pozwolenia  na  użytkowanie.  Skutki  finansowe  jakichkolwiek  błędów  w  dokumentacji
projektowej obciążają wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie
okoliczności,  które  mogą  wpłynąć  na  cenę  zamówienia.  W  związku  z  powyższym
wymagane  jest  od  wykonawców  bardzo  szczegółowe  sprawdzenie  dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również przyszłego
placu budowy.

3. Nie  jest  wymagane  załączanie  do  oferty  kosztorysu  ofertowego.  Rozliczenia  między
zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie krajowej (PLN).

4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we
wzorze umowy.  W przypadku złożenia  oferty,  której  wybór  prowadziłby  do powstania
obowiązku podatkowego Zamawiający  zgodnie  z  przepisami  o  podatku od towarów i
usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Jeżeli  złożona  oferta  powodować  będzie  powstanie  obowiązku  podatkowego,
Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego  nabycia  towarów,  w  celu  oceny  takiej  oferty  doliczy  do
oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Rozdział 17. Opis kryteriów oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi
kryteriami i ich wagami:

Kryterium 1 – cena(K1) – waga 60%

W  trakcie  oceny  ofert  kolejno  ocenianym  ofertom  zostaną  przyznane  punkty  według
następującego wzoru:

K1= 
Cn
Cb

x100 x 60%

gdzie:

 K1 -  ilość punktów przyznana w kryterium cena 
 Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
 Cb – cena oferty badanej (ocenianej)
 100 – wskaźnik stały
 60 % - waga kryterium

Kryterium  2  –  Okres  odpowiedzialności  za  wady  (OOW)  w  ramach  tego  kryterium
zamawiający będzie oceniał długość udzielonej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia od
momentu  przekazania  przedmiotu  zamówienia  zamawiającemu.  Jednocześnie
zamawiający  ustala  następujące  granice  odpowiedzialności  za  wady:  minimalny  okres
rękojmi wynosi 36 miesięcy a maksymalny 60 miesięcy. Zamawiający dokona przeliczenia
w oparciu o poniższa formułę:

OOW =
okres rękojmiwofercie ocenianej

60miesięcy (limit okresu rękojmiustalony przez zamawiającego)
x 40

2. W  celu  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  Zamawiający  posługiwać  się  będzie
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następującym wzorem:

W = K1 + OOW

gdzie W - Wynik oceny, 
K1 – liczba punktów w kryterium „Cena”, 
OOW – liczba punktów w kryterium „Okres odpowiedzialności za wady”.

Zamawiający  udzieli  zamówienia  temu  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  uznana
za najkorzystniejszą, tj. otrzyma w sumie najwyższą ilość punktów.

3. Przy  obliczaniu  punktów,  Zamawiający  zastosuje  zaokrąglenie  do  dwóch  miejsc
po przecinku  według  zasady,  że  trzecia  cyfra  po  przecinku  od  5  w  górę  powoduje
zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest
mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4. Jeżeli  nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez
siebie określonym ofert dodatkowych.

5. MAKSYMALNY okres odpowiedzialności za wady uwzględniony do oceny ofert wynosi
60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert
zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres
(60  miesięcy)  otrzymuje  maksymalną  liczbę  punktów  w  ramach  kryterium  okres
odpowiedzialności za wady.

Rozdział 18. Informacje  o  formalnościach  jakie  powinny  zostać  dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim
wymaganiom  przedstawionym  w  ustawie  –  Prawo  zamówień  publicznych,  SIWZ
i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

2. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich, Wykonawców,
którzy  ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia.  Wybranemu  wykonawcy  zamawiający
określi miejsce i termin podpisania umowy.

3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 

4. Niezwłocznie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo  miejsce  zamieszkania  i  adres,  jeżeli  miejscem  wykonania  działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonania działalności
wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną  ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  powodach  odrzucenia  oferty,
a w przypadkach,  których  mowa  w  art.  89  ust  4  i  5,  braku  równoważności
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Umowa
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zawarta  będzie  na  warunkach  określonych  w  projekcie  Umowy  stanowiącym
załącznik do SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiającego.

5. Wybrany wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi zamawiającemu
kosztorys ofertowy wykonany metodą kalkulacji szczegółowej.

6. Wykonawca najpóźniej  5 dni po przekazaniu placu budowy przekaże Zamawiającemu
harmonogram rzeczowo-finansowy.

Rozdział 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wybrany  Wykonawca  przed  podpisaniem  umowy  zobowiązany  jest  do  wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  10% ceny całkowitej podanej
w ofercie, w jednej  z  form określonych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek nr  09 8346 0005 0005
7495 2000 0001

Rozdział 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez
Zamawiającego  przepisów  ustawy  przysługują  środki  ochrony  prawnej  określone
w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 21. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Rozdział 22. Warunki umowy

1. Zamawiający wymaga aby wykonawca zawarł  nim umowę na warunkach określonych
w projekcie umowy.

2. Strony  przed  zawarciem  umowy  mogą  uzupełnić  lub  zmodyfikować  projekt  umowy  
w zakresie, który nie został określony w ofercie, np. kwestie organizacyjno-porządkowe.

3. Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  z  wyłączeniem  okoliczności
opisanych w SIWZ  i umowie (projekt umowy stanowi załącznik do SIWZ). 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

5. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004r. – Prawo
zamówień  publicznych  zmiana  danych  teleadresowych  oraz  zmiana  osób
reprezentujących Strony.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz ofertowy
2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków 
3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego
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5. ZAŁĄCZNIK NR 5 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
6. ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wykaz  osób
7. ZAŁĄCZNIK NR 7 – Wykaz robót budowlanych
8. ZAŁĄCZNIK NR 8 – Projekt umowy
9. ZAŁĄCZNIK NR 9 – Dokumentacja projektowa

Rozdział  23.  Informacja  Zamawiającego  w  zakresie  wypełnienia  obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)

2016/679  z dnia  27  kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest:   Inwest-Kom  w  Gniewie  spółka

z o. o., ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew, tel. 58 535 23 31.

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  CRODO

w celu  związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  –  Prace

remontowo-renowacyjne  elewacji  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  przy budynku

mieszkalnym  wielorodzinnym  zlokalizowanym  przy ulicy Wiślanej 10  w  Gniewie,

na terenie  działek  geodezyjnych  nr  6  i  7 – prowadzonym  w  trybie  –  przetargu

nieograniczonego;

 odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli

czas  trwania  umowy  przekracza  4  lata,  okres  przechowywania  obejmuje  cały  czas

trwania umowy;

 obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana

dotyczących  jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,

związanym  z  udziałem  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

 w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:
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− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

− prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

− prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,

gdy uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących

narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:

− prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na  podstawie  art.  21  RODO  prawo sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych

osobowych,  gdyż  podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Załącznik nr 1 do SIWZ              
FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający: 
Wspólnota Mieszkaniowa Wiślana 10
ul. Wiślana 10
83-140 Gniew

                       

FORMULARZ OFERTY 

Nazwa(Firma)Wykonawcy1 Adres Wykonawcy

Telefon Faks E-mail Regon NIP

KRS nr   ……………………………………………(proszę wskazać adres strony internetowej z jakiej  Zamawiający

może pobrać dokument)……………………………………………………………………………………………………………………….

CEiDG(proszę wskazać adres strony internetowej z jakiej Zamawiający może pobrać dokument) ....................................

PESEL (wypełnić w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą):……………...…………………

    W odpowiedzi na ogłoszenie przez Wspólnotę Mieszkaniową Wiślana 10 w Gniewie przetargu
nieograniczonego  na:  Prace  remontowo-renowacyjne  elewacji  wraz  z  zagospodarowaniem
terenu  przy budynku  mieszkalnym  wielorodzinnym  zlokalizowanym  przy ulicy Wiślanej 10  w
Gniewie, na terenie działek geodezyjnych nr 6 i 7.

Oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
wartość brutto ………………………….. zł ( w tym ………………………)(podać stawkę VAT)
Słownie: …………………………………………………………………………zł

Deklaruję okres odpowiedzialności za wady ……… miesięcy.

1. Wykonawca oświadcza, że:
 zapoznał się szczegółowo ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a także z innymi

dokumentami stanowiącymi załączniki do tej specyfikacji;
 oferta  przez niego sporządzona na podstawie Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia

zawiera wszystkie elementy niezbędne do realizacji usług określonych w SIWZ;
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 akceptuje istotne dla Zamawiającego postanowienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i załączonych do niej dokumentach.

 Zobowiązuje  się  do  wykonania  całości  zamówienia/  w  częściach  w  terminach  określonych
w umowie,

 Uważam się do związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
 Zamówienie wykonamy własnymi siłami /  przy użyciu podwykonawców*,  którym zamierzamy

powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

Lp. Oznaczenie części zamówienia, której wykonanie
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om

Nazwa (firma) podwykonawcy*
(o ile są znani)

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie  wskazanym przez Zamawiającego;

3. Oświadczam, że przedsiębiorstwo które reprezentuję:
 jest małym lub średnim przedsiębiorstwem,
 jest dużym przedsiębiorstwem.

4. Oferta została złożona na ………….. kolejno ponumerowanych stronach.

5. Oświadczamy, iż Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego informacji
zawierających dane osobowe oraz, że poinformował pisemnie i uzyskał zgodę każdej osoby, której
dane osobowe są podane w ofercie oraz dokumentach składanych wraz z niniejszą ofertą lub
będą  podane  w  oświadczeniach  i  dokumentach  złożonych  przez  Wykonawcę  w  niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Do oferty dołączono następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego na zasobach którego wykonawca polega w celu wykazania
warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy).

Zastrzeżenie Wykonawcy
Niżej  wymienione dokumenty składające się  na ofertę  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
i nie mogą być ogólnie udostępniane.
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

............................, dn. …………... 2019r.              ...............................................................................
Podpis osób uprawnionych

do składania świadczeń woli w  imieniu
Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający: 
Wspólnota Mieszkaniowa Wiślana 10
ul. Wiślana 10
83-140 Gniew

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 2004r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
I KRYTERIÓW SELEKCJI 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Prace remontowo-renowacyjne
elewacji  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  przy budynku  mieszkalnym  wielorodzinnym
zlokalizowanym  przy ulicy Wiślanej 10  w  Gniewie,  na  terenie  działek  geodezyjnych  nr  6  i  7.,
prowadzonego przez Wspólnotę Mieszkaniową Wiślana 10, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  spełniam warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  zamawiającego
w Rozdz. 6 pkt 3 SIWZ(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki
udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. 2019r. 

…………………………………………

(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych

przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

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

…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. 2019r. 

…………………………………………

(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 ………….……. 2019r. 

…………………………………………

(podpis)
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY/WYKONAWCÓW  O  BRAKU  PODSTAW  DO
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający: 
Wspólnota Mieszkaniowa Wiślana 10
ul. Wiślana 10
83-140 Gniew

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 2004r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  Prace remontowo-renowacyjne
elewacji  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  przy budynku  mieszkalnym  wielorodzinnym
zlokalizowanym  przy ulicy Wiślanej 10  w  Gniewie,  na  terenie  działek  geodezyjnych  nr  6  i  7.,
prowadzonego przez  Wspólnotę  Mieszkaniową Wiślana  10(oznaczenie   zamawiającego),oświadczam,  co
następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1

pkt 12-22 ustawy Pzp.

2. [UWAGA:  zastosować   tylko   wtedy,   gdy   zamawiający   przewidział   wykluczenie   wykonawcy   z   postępowania   na

podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. 2019r. 

…………………………………………

(podpis)
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Oświadczam,  że  zachodzą  w  stosunku  do  mnie  podstawy  wykluczenia  z  postępowania  na

podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

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

…………………………………………………………………………………………..

…………………...........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. 2019r. 

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA  KTÓREGO  ZASOBY  POWOŁUJE  SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  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 zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. 2019r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
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OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODWYKONAWCY  NIEBĘDĄCEGO  PODMIOTEM,  NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będącego/ych podwykonawcą/

ami:  …………………………………………………………………………………………………..….……
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. 2019r.

…………………………………………

(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 …………………. 2019r.

…………………………………………

(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO 

UWAGA!!! Niniejsze zobowiązanie wypełnia podmiot trzeci w przypadku, gdy wykonawca polega na jego 
zasobach w celu wykazania warunku dysponowania zasobami technicznymi lub zawodowymi. 

WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów

 na potrzeby wykonania zamówienia

..............................................................
(miejscowość, dnia) 

Nazwa wykonawcy: 
.....................................................................................
..................................................................................... 
Adres siedziby wykonawcy: 
.....................................................................................
..................................................................................... 

ZOBOWIĄZANIE  PODMIOTU TRZECIEGO

Ja (my) niżej podpisany(i) ……………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego) 

zobowiązuję  się  do  oddania  na  potrzeby  wykonania  zamówienia  pod  nazwą:  ……………………
…………………………………………………………………………………………………………..
następującemu  wykonawcy  (nazwa  i  adres  wykonawcy):
…………………………………………………………………………… następujących zasobów (np. wiedza
i  doświadczenie,  potencjał  techniczny,  potencjał  kadrowy,  potencjał  ekonomiczny  lub  finansowy):
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….  
Oświadczam, iż: 
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:……………………… 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:………
 c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: …………… 
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ………..
 e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ………….. 

........................................................................................................................ 
(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli 

w imieniu podmiotu trzeciego - udostępniającego)

UWAGA!!! Zobowiązanie podmiotu trzeciego musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu
trzeciego w zakresie jego praw majątkowych zgodnie z wpisem do KRS, wpisem do CEIDG lub umową spółki albo przez osobę/
y posiadającą/e pełnomocnictwo, które wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty.  
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Załącznik nr 5 do SIWZ
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

……………………….                        ………………, dnia 
………………...
pieczęć Wykonawcy

Informacja
o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie
przetargu nieograniczonego na: Prace remontowo-renowacyjne elewacji wraz z zagospodarowaniem
terenu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Wiślanej 10 w Gniewie,
na terenie działek geodezyjnych nr 6 i 7.

Oświadczamy, że:*

 Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej
 Nie należymy do grupy kapitałowej
 Należymy do grupy kapitałowej

Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej.

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:**

1. ……………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………….

5. ……………………………………………………………….

*odpowiednie zakreślić
**uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej a art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16

lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami)

…………………………………..
                                                                                                                                podpis i pieczątka

Uwaga!

W/w oświadczenie każdy z Wykonawców winien złożyć  w oryginale w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego  informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5 Ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert).

Strona 29 z 56



Załącznik nr 6 do SIWZ 
WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

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

….............................…..
  (pieczątka 

oferenta)

WYKAZ OSÓB

Lp. Nazwisko i Imię

Funkcja
(przewidziana
do realizacji w

ramach
zamówienia)

Uprawnienia
(specjalność i
nr uprawnień,
data wydania)

Informacja o podstawie do
dysponowania tymi

osobami* oraz
doświadczenie w zawodzie

Uwagi

*(należy wpisać dokument regulujący współpracę pomiędzy Wykonawcą a wykazaną osobami np. umowę
o pracę, umowę zlecenie lub zobowiązanie wymienionej osoby do realizacji zadania)

...........................................
           (pieczęć i podpis oferenta)
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

     Pieczęć wykonawcy

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i  wartości,  daty i  miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących robót budowlanych, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone

Rodzaj robót
(krótka charakterystyka zadania, nazwa

przedsięwzięcia)

Wartość Data Odbiorca – podmiot na
rzecz którego robota została

wykonana oraz miejsce

1.  Wykaz  musi  zawierać  roboty  budowlane  określone  w  opisie  sposobu  oceny  spełniania  warunku

dotyczącego posiadania wiedzy  i doświadczenia.

2.  Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty te

zostały wykonane w sposób należyty i są prawidłowo ukończone

...........................................................……..                                      ...………………………………………………..
miejscowość, data                                                     czytelny podpis (imię i nazwisko  l lub     

    podpis wraz z pieczątką wykonawcy
                                                                                                       lub osoby właściwie do tego upoważnionej
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
PROJEKT UMOWY

.

Zawarta w dniu……………….. w Gniewie, pomiędzy:

Wspólnotą Mieszkaniową Wiślana 10, z siedzibą w Gniewie przy ul. Wiślanej 10,
o numerze NIP 5932540499, REGON 220706563,

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Zofia Firek – członek zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

a

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………., o numerze NIP ………………..,

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

………………………………………………….

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu  nieograniczonego,  zgodnie  z  art.  39  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo
Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) została zawarta umowa
o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  zamówienie  p.n.:  „Prace

remontowo-renowacyjne  elewacji  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  przy budynku
mieszkalnym  wielorodzinnym  zlokalizowanym  przy ulicy Wiślanej 10  w  Gniewie,  na  terenie

działek geodezyjnych nr 6 i 7”.
1. Zamówienie finansowane jest ze środków publicznych w tym RPO WP na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa Konwersja Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne –
wsparcie dotacyjne.

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich Robót, jakie okażą
się niezbędne dla osiągnięcia Celu Umowy o którym mowa w ust. 1.

3. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wystąpienia  robót  zamiennych  w  stosunku  do
przewidzianych  dokumentacją  projektową,  prac  koniecznych  do  wykonania  (robót
dodatkowych) w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego
wykonania  przedmiotu  zamówienia,  zgodnego  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i
obowiązującymi przepisami.  

4. Szczegółowy  zakres  przedmiotu  umowy  określa  Opis  Przedmiotu  Zamówienia  (dalej
„OPZ”),  dokumentacja  projektowa,  stanowiące  integralną  część  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy.
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5. Przedmiot  Umowy  będzie  realizowany  zgodnie  dokumentacją  projektową
i Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  (dalej
„STWiORB”), Harmonogramem rzeczowo-finansowym, pozostałymi zapisami Specyfikacji
Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej  „SIWZ”),  Ofertą  Wykonawcy  oraz  zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, w terminach
określonych Umową.

6. W przypadku gdy dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu
Umowy będzie konieczne wykonanie innych robót,  czynności  lub uzyskanie zezwoleń,
wówczas Wykonawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia
własnym  staraniem  i  kosztem.  Zamawiający  udzieli  Wykonawcy  odpowiednich
pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań.

7. Przedmiotem Umowy jest również wykonanie powykonawczej dokumentacji odbiorowej.
8. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1. oferta  Wykonawcy  wraz  z  dokumentami  wymaganymi  przez  Zamawiającego,
potwierdzającymi  spełnianie  warunków  oraz  brak  podstaw  do  wykluczenia
w postępowaniu o zamówienie publiczne,

2. Dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych (STWiORB),

3. Kosztorys,
4. Polisa OC Wykonawcy. 

9. Dokumenty składające się na Umowę będą traktowane jako wzajemnie uzupełniające
się.  W przypadku rozbieżności  w dokumentach będą one uważane oraz odczytywane
i interpretowane jako część Umowy w następującym porządku pierwszeństwa:
1) Umowa,
2) Opis Przedmiotu Zamówienia- to jest dokumentacja projektowa (wraz z STWiORB),
3) Oferta Wykonawcy,
4) Pozostałe  dokumenty  stanowiące  Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia

(wraz  z  pytaniami  Wykonawców  i  odpowiedziami  Zamawiającego  oraz  jej
modyfikacjami) niewymienione wyżej,

5) pozostałe Dokumenty Ofertowe.

§ 2
Termin realizacji

1. Strony  ustalają,  że  Przedmiot  Umowy  zostanie  zrealizowany  w  terminie  do  dnia
30.11.2019r.

2. Za termin zrealizowania Przedmiotu Umowy uznaje się całkowite wykonanie wszystkich
robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy wraz ze złożeniem Zamawiającemu
kompletnej  zaakceptowanej  uprzednio  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego
dokumentacji  odbiorowej  i  pisemnym  zgłoszeniem  przez  Wykonawcę  gotowości
do przeprowadzenia odbioru końcowego robót. 

3. Termin  przekazania  terenu  budowy  Wykonawcy  zostanie  wyznaczony  przez
Zamawiającego nie wcześniej niż 7 i nie później niż 14 dni od dnia podpisania Umowy,
ale  nie  wcześniej  niż  po  złożeniu  przez  Wykonawcę  do  właściwego  Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego oświadczenia o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy
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i kierownika robót drogowych. 
4. Wykonawca rozpocznie Roboty nie później niż 7 dni od dnia protokolarnego przejęcia

od Zamawiającego placu budowy.
5. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych etapów robót oraz ich zaawansowanie

kosztowe określa Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, który Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu, wraz z kosztorysem szczegółowym, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia  niniejszej  Umowy.  Harmonogram  rzeczowo-finansowy  stanowił  będzie
integralną część niniejszej Umowy.

§ 3
Obowiązki Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1. Inspektor nadzoru zapewnia nadzór inwestorski oraz koordynację realizacji Inwestycji. 
2. Inspektor  nadzoru  zobowiązany  jest  do  protokolarnego  wprowadzenia  Wykonawcy

na budowę i przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 7 dni
od dnia zawarcia Umowy.

3. Zamawiający  zobowiązany jest  do protokolarnego przekazania  Wykonawcy kompletu
dokumentacji projektowej, na podstawie której będzie realizowany Przedmiot Umowy.

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy
z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do bieżącej kontroli  jakości wykonywanych robót
oraz ich zgodności z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, dokumentacją projektową
i STWiORB.

6. Inspektor  nadzoru  zobowiązany  jest  do  zwoływania  narad  koordynacyjnych  (rad
budowy)  z  udziałem  przedstawicieli  Zamawiającego,  Wykonawcy,  Podwykonawców
oraz innych zaproszonych osób.

7. Inspektor  nadzoru  i  Zamawiający  zobowiązany  są  do  terminowego  przystępowania
do odbiorów robót budowlanych.

8. Jako  Inspektora  nadzoru  rozumie  się  również  Inżyniera  Kontraktu  lub  Inwestora
Zastępczego, w zależności od umowy jaka zawarta zostanie w tym zakresie. 

§ 4
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  Przedmiotu  Umowy  z  należytą
starannością,  zgodnie  z  postanowieniami  dokumentów składających  się  na  Umowę,
w tym  w  szczególności  z  dokumentacją  projektową,  najlepszymi  zasadami  wiedzy
i sztuki  budowlanej,  warunkami  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  zgodnie
z obowiązującymi przepisami  prawa,  w tym przepisami  BHP oraz p-poż,  jak również
normami  i  normatywami  stosowanymi  w  budownictwie.  Za  jakość  robót  odpowiada
Wykonawca.

2. Poza  obowiązkami  wynikającymi  z  niniejszej  Umowy,  OPZ  i  powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do:

a) szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania Przedmiotu Umowy,
b) opracowania  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  i  przekazania  go
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zamawiającemu najpóźniej w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy,
c) prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy,
d) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie

po  zaakceptowaniu  ich  treści  przez  Inspektora  nadzoru.  Inspektor  nadzoru
ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag do treści dokumentów, o których mowa
w niniejszym ustępie. Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić i  poprawione
dokumenty przekazać Inspektorowi nadzoru w terminie 3 dni od dania otrzymania
od Inspektora nadzoru informacji o zmianach lub uwagach,

e) stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony
środowiska  naturalnego  i  utylizacji  odpadów,  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,
ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ewentualne
opłaty  i  kary  za  naruszenia  powstałe  w  trakcie  realizacji  robót  przepisów
dotyczących ochrony środowiska i utylizacji odpadów obciążają Wykonawcę,

f) przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym również
tych  zawartych  w  planie  BIOZ,  instrukcjach  BHP,  i  IBWR,  sporządzonych
na okoliczność realizacji umowy, 

g) utrzymywania w czasie realizacji robót ładu i porządku na stanowiskach pracy oraz
przyległym do nich terenie budowy, a także zapleczu technicznym budowy, dążąc
do  minimalizacji  przeszkód  komunikacyjnych,  bieżącego  usuwania  zbędnych
materiałów,  odpadów,  śmieci  i  zanieczyszczeń.  Wykonawca  jest  zobowiązany
zabezpieczyć  i  oznakować  prowadzone  roboty  oraz  dbać  o  stan  techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót budowlanych.

h) ochrony i zabezpieczenia na własny koszt terenu budowy,
i) wykonania  Przedmiotu  Umowy  z  materiałów  własnych  zgodnie  z  wymogami

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  w  szczególności  dokumentacji
projektowej oraz STWiORB,

j) ponoszenia  odpowiedzialności  za  skutki  zniszczenia,  kradzieży,  dewastacji
i wandalizmu na terenie budowy i zaplecza budowy Wykonawcy,

k) zorganizowania,  wykonania  i  utrzymania  na  własny  koszt  terenu  budowy wraz
z jego zapleczem dostępnym dla Inspektora nadzoru oraz strzeżenie znajdującego
się na nich mienia, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa niezbędnych
przy realizacji robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy
od  chwili  przejęcia  terenu  budowy  oraz  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie
przyłącza  niezbędne  do  wykonania  Przedmiotu  Umowy  oraz  ponosić  wszelkie
koszty z tym związane,

l) Wykonawca  musi  posiadać  dokumenty  potwierdzające  przyjęcie  odpadów
przez składowiska i dokonanie stosownych opłat,

m) pisemnego  zawiadamiania  Inspektora  nadzoru  o  zauważonych  wadach
dokumentacji  projektowej  i  brakach  w  dokumentacji  projektowej  STWiORB
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od ich ujawnienia lub dnia, gdy
winny one były zostać ujawnione przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej
staranności,  pod  rygorem  odpowiedzialności  za  szkody  wynikłe  wskutek
niepowiadomienia o ich istnieniu,

n) dostarczania  przed  użyciem  materiałów  do  akceptacji  Inspektora  nadzoru
zamówień  materiałowych,  w  którym  dokładnie  określi  dane  techniczne
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oraz producenta  materiału.  Bez  zatwierdzenia  zamówienia  przez  Inspektora
nadzoru żaden materiał nie może zostać wbudowany, 

o) przeprowadzenia  i  przedstawienia  Zamawiającemu  wyników  wymaganych
przepisami badań oraz pomiarów,

p) ponoszenia  odpowiedzialności  za  ewentualne  szkody  wobec  Zamawiającego
oraz osób  trzecich  wynikłe  na  skutek  prowadzenia  robót  lub  innych  działań
Wykonawcy,

q) zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może
spowodować transport  i  sprzęt  Wykonawcy.  W szczególności  dostosowanie się
do obowiązujących  ograniczeń  obciążeń  osi  pojazdów  podczas  transportu
materiałów  i  sprzętu  do  i  z  terenu  budowy,  aby  nie  spowodował  on  szkód
na drogach,

r) naprawienia  na  własny  koszt  szkód  powstałych  na  drogach  dojazdowych,
na terenach zielonych, terenie zaplecza budowy, powstałych w okresie, w którym
Wykonawca był  za  nie odpowiedzialny,  niezależnie od przyczyn ich powstania,
bieżącego czyszczenia wszystkich dróg z których korzystał będzie przy realizacji
przedmiotu umowy, na zasadach określonych przez zarządców tych dróg,

s) udziału  w  naradach  koordynacyjnych,  w  celu  omówienia  postępów  robót
oraz uwag i  problemów,  jakie  powstały  w trakcie  realizacji  Przedmiotu  Umowy,
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  Terminy i miejsca narad będą
ustalane przez Inspektora nadzoru,

t) zapewnienia  nadzorów  technicznych,  specjalistycznych  i  doprowadzenia
do końcowych  i  ostatecznych  odbiorów  sieci,  instalacji  i  urządzeń
przez odpowiednie  jednostki  organizacyjne  (zakłady),  gestorów  sieci,  w  trakcie
prowadzenia robót i po ich wykonaniu. W celu uzyskania wymaganych odbiorów,
zgód i zezwoleń Wykonawca zobowiązany jest złożyć w imieniu Zamawiającego
stosowne wnioski,

u) zapewnienia,  aby  kierownicy  robót  branżowych  przebywali  i  bezpośrednio
wykonywali  swoje  obowiązki  na  terenie  budowy  w  terminach  oraz  w  ilości
zapewniających należyte wykonanie przedmiotu Umowy,

v) informowania Inspektora nadzoru o zaistniałych problemach oraz o problemach
mogących  zaistnieć  (w  szczególności  o  wszelkich  dostrzeżonych
nieprawidłowościach  i  zagrożeniach  co  do  jakości,  zakresu  i  terminowości
realizacji), wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi,
mającymi na celu usuwanie takich problemów,

w) wdrożenia,  a  wyprzedzająco  do  wykonania  projektu  tymczasowej  i  dodatkowej
stałej organizacji ruchu i doprowadzenia do ich zatwierdzenia,na swój koszt.

3. Inspektor  nadzoru  ma  prawo  w  każdym  momencie  realizacji  Przedmiotu  Umowy
odmówić  zgody  przyjęcia  proponowanych  do  wbudowania  materiałów,  wyrobów,
elementów i urządzeń, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
wymaganiami STWiORB, szczegółowym opisem Przedmiotu Umowy oraz dokumentacji
projektowej, a także z tych części robót, których one dotyczą. Stanowisko Inspektora
nadzoru  dotyczące  przydatności  materiałów  proponowanych  do  wbudowania  będzie
wyrażone w formie pisemnej. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki
wbudowania materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń (w tym za ich demontaż), które
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nie uzyskały akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.

§ 5
Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

sposób porozumiewania się stron

1. Zamawiający  określa,  iż  podmiotem  reprezentującym go  w  stosunku  do  Wykonawcy
w trakcie realizacji niniejszej Umowy będzie Inspektor nadzoru, sprawujący także nadzór
inwestorski nad wykonywanymi robotami.

2. Zamawiający  przekaże  dane  personelu  Inspektora  nadzoru  po  podpisaniu  niniejszej
Umowy.

3. Wykonawca  określa,  iż  osobą  odpowiedzialną  za  realizację  umowy  po  jego  stronie
będzie: Kierownik budowy w osobie.

4. Zamawiający  (Inspektor  nadzoru)  i  Wykonawca  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  osób
wskazanych zgodnie z ust. 1 i 2 oraz w ust. 3.

5. O dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 4, Strona dokonująca zmiany zobowiązana
jest powiadomić drugą Stronę na piśmie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie
do 5 dni przed planowana zmianą. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Strony, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy, ustalą sposób komunikowania się
między Wykonawcą, Inspektorem nadzoru i Zamawiającym.

7. Strony dopuszczają możliwość stosowania elektronicznego obiegu dokumentów.
8. Inspektor  nadzoru  w  dniu  przekazania  placu  budowy  przekaże  Wykonawcy  wzory

wszystkich formularzy niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy.

§ 6
Zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  w  czasie  realizacji  Umowy  zatrudnienie
na podstawie umowy osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty
bezpośrednie  na podstawie  umowy o  pracę.  Zatem wymóg ten dotyczy  osób,  które
wykonują  czynności  rozbiórkowe,  przygotowawcze,  budowlane,  instalacyjne
i montażowe  bezpośrednio  związane  z  wykonywaniem  przedmiotu  zamówienia  czyli
pracowników fizycznych.  Wymóg nie dotyczy zatem między innymi osób:  kierujących
budową,  wykonujących  obsługę  geodezyjną,  dostawców  materiałów  budowlanych.
Obowiązek  zatrudniania  ww.  osób  na  podstawie  umowy  o  pracę  obejmuje  zarówno
Wykonawcę jak i Podwykonawców.

2. W  przypadku  rozwiązania  stosunku  pracy  pracownika  wykonującego  czynności
określone  w  ust.  1  przed  zakończeniem  realizacji  niniejszej  Umowy,  Wykonawca
lub Podwykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawarcia z tym pracownikiem
nowej umowy o pracę lub zatrudnienia w to miejsce innej osoby. 

3. Wykonawca dostarczy w terminie 10 dni  kalendarzowych od dnia podpisania Umowy
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę osób
o których  mowa  w  ust.  1,  przy  czym  osoby  te  powinny  być  zatrudnione  najpóźniej
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w następnym dniu od podpisania Umowy. 
4. W  trakcie  realizacji  Umowy  Inspektor  nadzoru  lub  Zamawiający  uprawnieni  są

do wykonywania  czynności  kontrolnych  odnośnie  spełniania  przez  Wykonawcę
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których
mowa w ust. 1. Inspektor nadzoru lub Zamawiający uprawnieni są w szczególności do:

1) żądania raportu stanu i sposobu zatrudnienia osób o których mowa w ust. 1 w celu
potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości  w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. Z  tytułu  niespełnienia  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia

na podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  ust. 1  czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej.  Niezłożenie  przez  Wykonawcę w wyznaczonym  przez  Inspektora  nadzoru
lub Zamawiającego  terminie  żądanych  przez  Inspektora  nadzoru  lub  Zamawiającego
dowodów  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę
wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  traktowane  będzie  jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.

6. W  przypadku  stwierdzenia  braku  spełnienia  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia  osób wykonujących określone przez  Zamawiającego czynności
na podstawie  umowy  o  pracę  lub  w  przypadku  braku  wykazania  lub  przedłożenia
Inspektorowi  nadzoru lub Zamawiającemu dowodów w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  Wykonawcę
lub Podwykonawcę  osób  wykonujących  wskazane  czynności  w  trakcie  realizacji
zamówienia, Inspektor nadzoru lub Zamawiający wezwie Wykonawcę, w wyznaczonym
przez siebie terminie, do usunięcia stwierdzonych naruszeń. Nie narusza to uprawnień
Zamawiającego do naliczania kar umownych.

§ 7
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni  na własny  koszt  i  utrzyma przez cały  okres  obowiązywania
umowy,  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej
działalności na kwotę nie mniejszą niż wartość niniejszej umowy, określonej w § 8
ust. 2.

2. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
przedłoży  Zamawiającemu  potwierdzoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  polisy
lub innego  dokumentu  potwierdzającego  zawarcie  umowy  ubezpieczenia  wraz
z dowodami opłacenia składki oraz aktualnymi warunkami ogólnymi wydanymi przez
ubezpieczyciela.

3. W  przypadku  rozłożenia  zapłaty  składki  na  raty  Wykonawca  zobowiązany  jest
do przedkładania  bez  wezwania  Zamawiającego  dowodów  opłaty  kolejnych  rat
w terminie 7 dni od daty ich wymagalności, jak również potwierdzonych za zgodność
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z oryginałem kopii polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy
ubezpieczenia za kolejny okres ubezpieczenia.

4. Jeżeli  Wykonawca  nie  utrzyma  w  mocy  zawartych  umów  ubezpieczenia,
lub nie przedstawi  w  wymaganym  terminie  dowodu  zapłaty  składek,  Zamawiający
będzie upoważniony do zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia
wraz z możliwością potrącenia poniesionych z tego tytułu wydatków z wynagrodzenia
(ceny)  Wykonawcy,  przysługującego  na  podstawie  niniejszej  Umowy
lub z ustanowionego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,
na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

5. Postanowienia  niniejszego  paragrafu  nie  umniejszają  obowiązkom
i odpowiedzialności  Wykonawcy wynikającej  z  umowy lub ogólnie obowiązującego
prawa.

6. Umowa  ubezpieczenia  zapewnia  wypłatę  odszkodowania  płatnego  w  walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

7. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiającego.

8. Wykonawca  zobowiązuje  się  przestrzegać  wszystkich  warunków  zawartych
w umowie ubezpieczenia.

§ 8
Wynagrodzenia i warunki płatności

1. Strony  ustalają,  że  obowiązującą  formą  wynagrodzenia  z  tytułu  należytego
i prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, dotrzymania warunków gwarancji zgodnie
z  SIWZ oraz ofertą  Wykonawcy,  jest  wynagrodzenie  ryczałtowe,  obejmujące wszelkie
koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu  Umowy,  w  tym  w  szczególności  koszty:
wykonania  Przedmiotu  Umowy,  koszty  zakupionych  materiałów,  koszty  robót
przygotowawczych,  porządkowych,  utrzymania  terenu  i  zaplecza  budowy,
zabezpieczenia  majątku  i bezpieczeństwa  na terenie  budowy,  naprawy  ewentualnych
szkód  na  terenie  budowy  spowodowanych  przez  Wykonawcę  w  trakcie  realizacji
Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporządzenie planu BIOZ, koszty wykonania
wszelkich  badań  laboratoryjnych,  koszty  wszelkich  przeglądów,  serwisów,  napraw
dla wykonanych i zamontowanych urządzeń, koszty wykonania wszelkich prób, badań,
odbiorów i formalności urzędowych.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.  1,  wyraża się kwotą łącznie z podatkiem VAT:
………………….  zł (słownie: …………………………...…………………………….  …/100).

3. Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu  jakiejkolwiek  części
Przedmiotu  Umowy  przez  Wykonawcę  nie  może  być  podstawą  do  żądania  zmiany
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 i 2.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty
wynikające  z  SIWZ,  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania
i odbioru  robót  budowlanych  oraz  koszty  wynikające  z  obowiązków  Wykonawcy
określonych w niniejszej Umowie.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.
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6. Ustalenie  wysokości  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  przypadku  wystąpienia  robót
zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych nastąpi w oparciu o zapisy § 17 Umowy.

7. W  przypadku  konieczności  przerwania  robót  lub  ograniczenia  zakresu  rzeczowego
Przedmiotu  Umowy,  Wykonawca  nie  będzie  dochodził  roszczeń  z  tego  tytułu,
z zastrzeżeniem, że w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty
faktycznie wykonane oraz koszty robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone
w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiający sporządzi przy udziale Wykonawcy
protokół  inwentaryzacji,  na  dzień  przerwania  robót,  a  Wykonawca  zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie
ewentualnych  robót  zabezpieczających  zostanie  ustalone  w  kosztorysach
sporządzonych metodą  szczegółową.  Tak sporządzony kosztorys  po  uprzednim jego
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Faktury  regulowane  będą  w  terminie  30-dniowym  od  daty  otrzymania
przez zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.

9. Wykonawca nie może dokonać przelewu całości lub części swojej wierzytelności z tytułu
należnego  wynagrodzenia  na  osobę  trzecią  bez  zgody  Zamawiającego  wyrażonej
w formie pisemnej pod rygorem nieważności

§ 9
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot Umowy odbędzie się:
1)  na  podstawie  faktur  przejściowych,  które  można  wystawić  po  wykonaniu
przez Wykonawcę  i  protokolarnym  odebraniu  przez  Inspektora  nadzoru
i Zamawiającego  elementów  robót  wykazanych  procentowo  w  Tabeli  Elementów
Rozliczeniowych,  uzgodnionej  i  zatwierdzonej  przez  Inspektora  nadzoru
i Zamawiającego,  zgodnie  z  warunkami  zawartymi  w  SIWZ.  Maksymalna  kwota
faktury  przejściowej  za poszczególne  elementy  robót  nie  może  przekraczać
wskazanej  wartości  dla  danego  elementu  robót/  elementów  robót  wskazanych
w Tabeli  Elementów  Rozliczeniowych,  zaś  suma  faktur  przejściowych  nie  może
przekroczyć 90% wartości ceny ryczałtowej, o której mowa § 8 ust. 2 Umowy. Faktury
przejściowe  można  wystawiać  nie  częściej  niż  raz  w  miesiącu  kalendarzowym.
W uzasadnionych przypadkach  Zamawiający  może udzielić  zgody na  wystawienie
dodatkowej faktury przejściowej w danym miesiącu.
2)  fakturą  końcową  po  odbiorze  końcowym  Przedmiotu  Umowy  na  podstawie
podpisanego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy – w wysokości 10%
ceny ryczałtowej, o której mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

2. Wynagrodzenie  będzie  płatne  na  rachunek  bankowy  wskazany  przez  Wykonawcę
na fakturze. Płatności będą dokonywane w PLN.

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Do  czynności  związanych  z  zatwierdzeniem  (potwierdzeniem)  faktur  upoważnieni  są

ze strony  Zamawiającego:  inspektor  nadzoru  i  pracownicy  Inwest-Kom  w  Gniewie
spółka z o. o.
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§ 10
Odbiory

1. W  trakcie  realizacji  Przedmiotu  Umowy  Inspektor  nadzoru,  jako  przedstawiciel
Zamawiającego będzie dokonywać następujących odbiorów:
1) odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,
2) odbiorów częściowych robót,
3) odbioru końcowego robót,
4) odbioru  ostatecznego,  który  zostanie  dokonany  po  upływie  okresu  gwarancji

i rękojmi.
2. Odbiory częściowe to odbiory, których procentowe zaawansowanie zostało potwierdzone

przez  Inspektora  nadzoru,  dokonywane  w  celu  prowadzenia  częściowych  rozliczeń
za wykonane roboty.

3. W  celu  dokonania  odbioru  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  Wykonawca
powinien złożyć Inspektorowi nadzoru pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną wniosek
o gotowości do odbioru oraz dokonać stosownego wpisu do dziennika budowy.

4. Jeżeli  do  odbioru  częściowego  będą  wymagane  protokoły  odbiorów  technicznych,
protokoły  z  prób  i  badań,  atesty  na  wbudowane  materiały,  certyfikaty,  instrukcje
Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia. Ponadto Wykonawca zobowiązany
jest  przekazać  Inspektorowi  nadzoru  wykaz  Podwykonawców  lub  dalszych
Podwykonawców,  którzy zrealizowali  roboty  budowlane będące przedmiotem odbioru.
Datę odbioru ustala Inspektor nadzoru.

5. O  terminach  odbioru  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformowania  Podwykonawców
lub dalszych  Podwykonawców,  przy  udziale  których  wykonał  daną  część  Przedmiotu
Umowy.

6. Odbioru końcowego dokonuje się protokolarnie po całkowitym zakończeniu wszystkich
robót  składających się  na Przedmiot  Umowy,  na  podstawie  oświadczenia  Kierownika
Budowy oraz  innych czynności  przewidzianych przepisami  ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych  przez  inspektorów  nadzoru  inwestorskiego.  Odbiór  końcowy
jest przeprowadzany  komisyjnie  przy  udziale  inspektorów  nadzoru  inwestorskiego,
upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego  oraz  w  obecności  Wykonawcy
reprezentowanego  przez  co  najmniej  Kierownika  Budowy,  jak  również  w  obecności
przedstawicieli jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

7. Wykonawca  przeprowadza  próby  i  sprawdzenia  przed  odbiorem  przewidzianym
w przepisach  lub  umowie.  O  terminie  ich  przeprowadzenia  wykonawca  zawiadamia
Zamawiającego wpisem do dziennika budowy nie później niż na 5 dni przed terminem
wyznaczonym  do  dokonania  prób  i  sprawdzeń.  Za  wyniki  prób  i  sprawdzeń  ponosi
odpowiedzialność Wykonawca. Wykonywane są one na jego koszt.

8. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i  przedstawienie Zamawiającemu
dokumentów  pozwalających  na  ocenę  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  odbioru,
określonych szczegółowo w OPZ.

9. Wykonawca  najpóźniej  w  dniu  zakończenia  czynności  odbioru  końcowego
jest obowiązany doręczyć odbierającemu instrukcję użytkowania i  konserwacji  maszyn
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i urządzeń  dostarczonych  przez  Wykonawcę,  jeżeli  ich  producent  jest  obowiązany
do dostarczenia  takiej  instrukcji.  W razie  wprowadzenia  przez  Wykonawcę,  za  zgodą
Zamawiającego  przewidzianą  w  Umowie,  zamiennych  rozwiązań  lub  wyposażenia
w trakcie  realizacji  obiektów,  Wykonawca  jest  obowiązany  również  doręczyć
odbierającemu instrukcję użytkowania i konserwacji zamiennych materiałów i urządzeń.
Jeżeli Wykonawca nie dostarczył instrukcji, odpowiada za szkody wynikłe w następstwie
użytkowania i konserwacji obiektu lub maszyn i urządzeń.

10. Zakończenie  wszystkich  robót  i  przeprowadzenie  z  wynikiem  pozytywnym  prób
i sprawdzeń Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia
zgodności  wpisu  ze  stanem  faktycznym  przez  inspektora  nadzoru  lub  brak
ustosunkowania się do wpisu w ciągu 5 dni oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru
końcowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru
końcowego Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego.

11. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  końcowego  zostanie  stwierdzone,  że  podmiot
nie osiągnął  gotowości  do  odbioru  z  powodu  niezakończenia  robót
lub nieprzeprowadzenia  wszystkich  prób,  Zamawiający  może  odmówić  odbioru
końcowego, a jego kosztami obciążyć Wykonawcę.

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:
1) nadające  się  do  usunięcia  –  Zamawiający  może  odmówić  odbioru  końcowego

do czasu usunięcia wad,
2) nie  nadające  się  do  usunięcia  –  Zamawiający  wykonuje  uprawnienia

określone w § 14 ust. 12 Umowy.
13. W razie odmowy przez Zamawiającego odbioru końcowego z przyczyn, o których mowa

w  ust.11  lub  12  pkt.  1),  nowy  termin  osiągnięcia  gotowości  przedmiotu  do  odbioru
końcowego ustala się zgodnie z ust. 6.

14. Z  czynności  odbioru  końcowego  sporządza  się  protokół,  który  powinien  zawierać
ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

a) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,
b) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
c) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą

w tej czynności,
d) wykaz  dokumentów  przygotowanych  przez  Wykonawcę  i  dokumentów

przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,
e) wynik dokonanego sprawdzenia ilości  i  jakości robót podlegających odbiorowi,

a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, dokumentacją projektową,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi,

f) wykaz ujawnionych wad,
g) oświadczenia Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddanego

przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad,
co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał
jako nienadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót,

h) oświadczenia  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  i  osób  uczestniczących  w  odbiorze
końcowym,

i) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.
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15. Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy
w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego. Dzień ten stanowi datę odbioru.

16. Przyjęcie  przez  Wykonawcę  od  Podwykonawcy  robót  wykonanych  w  obiektach
(lub obiekcie),  które  będą  w  terminie  późniejszym  przedmiotem  odbioru  końcowego
między  Zamawiającymi  Wykonawcą,  nie  stanowi  odbioru  końcowego.  Odbiór  robót
wykonanych przez Podwykonawcę w obiekcie następuje z chwilą odbioru końcowego
tego obiektu przez Zamawiającego od Wykonawcy.

17. Protokół odbioru dotyczący zakresu robót oddanych przez Podwykonawców i przyjętych
przez  Wykonawcę  stanowi  dla  Podwykonawcy  podstawę  do  wystawienia  faktury
za te roboty i żądania zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy.

18. Obowiązek  strzeżenia  obiektu  lub  robót  wykonanych  przez  Podwykonawców obciąża
Wykonawcę  od  chwili  przyjęcia  robót  od  Podwykonawcy  lub  od  chwili  przekazania
ich pod nadzór Wykonawcy.

19. W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy Wykonawca
ma obowiązek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy – nieodpłatnie.

§ 11
Podwykonawcy

1. Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  Przedmiotu  Umowy  Podwykonawcy
na warunkach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego, Ustawie: Prawo zamówień
publicznych i w niniejszej Umowie. 

2. W takim  przypadku  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zorganizowania,  prowadzenia,
nadzorowania  i  zabezpieczania  oraz  koordynacji  prac  realizowanych
przez Podwykonawców.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  żądania  od  Wykonawcy
zmiany  Podwykonawcy,  jeżeli  ten  realizuje  roboty  w  sposób  wadliwy,  niezgodny
z postanowieniami Umowy i przepisami obowiązującego prawa. 

3. Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom następującą część zamówienia:
1) ………………………………………..………………………………………………...;
2) ………………………………………………………………………………………….;
3) ………………………………………………………………………………………….;

4. Wykonanie części Przedmiotu Umowy przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z postanowień Umowy.

5. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  przewidziany  w  umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy
lub Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 

6. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie
przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:
1) umowa  o  podwykonawstwo  musi  zawierać  w  szczególności  następujące

postanowienia dotyczące:
a) oznaczenia stron umowy,
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b) określenia zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania,
c) wskazania  wysokości  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszego

podwykonawcy, 
d) określenia terminu realizacji robót, z zastrzeżeniem że nie może on być dłuższy

niż termin realizacji określony w Umowie - dla danego zakresu - zawartej przez
Zamawiającego z Wykonawcą,

e) sposobu rozliczeń, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie może
zawierać  postanowień  dotyczących  sposobu  rozliczeń  za  wykonany  zakres
uniemożliwiających  rozliczenie  tego  zakresu  pomiędzy  Zamawiającym
a Wykonawcą na podstawie niniejszej Umowy,

f) sposób  rozliczania  pomiędzy  Wykonawcą,  Podwykonawcą  lub  dalszym
podwykonawcą spójny  ze sposobem rozliczania  określonym w Umowie między
Zamawiającym a  Wykonawcą,  w  szczególności  dotyczący  odbiorów i  płatności
częściowych,

g) terminu  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy,  z  zastrzeżeniem  że  nie  może
on być  dłuższy  niż  30 dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy  lub  Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej.

2) Umowa o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane nie  może
zawierać postanowień:
a) sprzecznych z treścią Umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą,
b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę

należnego  wynagrodzenia  od  Wykonawcy  od  zapłaty  na  rzecz  Wykonawcy
przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

c) uzależniających  zwrot  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, od zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz
Wykonawcy,

d) nakazujących  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  wniesienie
zabezpieczenia  wykonania  lub  należytego  wykonania  umowy  wyłącznie
w pieniądzu,  bez  możliwości  jej  zmiany  na  gwarancję  bankową
lub ubezpieczeniową  lub  inną  formę  przewidzianą  w  przepisach  prawa,
w szczególności w ustawie Prawo zamówień publicznych.

7. Wykonawca  lub  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane,  które
składają  się  na  Przedmiot  Umowy,  jest  zobowiązany,  w  trakcie  realizacji  Umowy,
przedłożyć  Zamawiającemu  za  pośrednictwem  Inspektora  nadzoru  projekt  umowy
o podwykonawstwo,  przy  czym  Podwykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  zgodę
Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  niniejszą
Umową.

8. Zamawiający  w  terminie  do  14  dni  od  dnia  przekazania  Zamawiającemu  projektu
umowy, o której mowa w ust. 7, oraz projektu jej zmiany, może zgłosić w formie pisemnej
zastrzeżenia, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ i niniejszej Umowie.

Strona 44 z 56



Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy,  w
terminie określonym w zdaniu pierwszym, uważa się za akceptację projektu umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9. Wykonawca  lub  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  stanowiące
Przedmiot Umowy, przedkłada Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej  umowy o podwykonawstwo,
w terminie 7 dni od dnia jej  zawarcia.  Zawarta umowa musi być identyczna w treści
z projektem umowy, który podlegał akceptacji przez Zamawiającego.

10. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy,
jeżeli nie jest ona identyczna w treści z projektem umowy, który podlegał akceptacji.

11. Wykonawca  lub  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  przedkłada
Zamawiającemu  za  pośrednictwem  Inspektora  nadzoru  poświadczoną  za  zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
i usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto Umowy, oraz umów o podwykonawstwo
na  prace  projektowe,  ekspertyzy,  badania,  analizy,  itp.,  usługi  geodezyjne,
geotechniczne,  usługi  ochrony  mienia,  dostawę  wody  i  energii  elektrycznej,  odbiór
i zagospodarowanie  odpadów  i  dostawy  i  usługi  w  zakresie  zaplecza  budowy
(np. wyposażenie  zaplecza,  materiały  biurowe,  catering),  usługi  telekomunikacyjne,
usługi w zakresie kierowania  robotami budowlanymi, usługi pocztowe, usługi prawnicze.
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo
o wartości większej niż 50 000,00 zł.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony w ust.  5, Zamawiający za pośrednictwem Inspektora nadzoru informuje
o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym
przez  Zamawiającego  terminie  pod  rygorem  wystąpienia  o  zapłatę  kary  umownej,
o której mowa w § 15 ust. 2 pkt. 7) Umowy.

13. Wykonawca wraz  z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią  zawartej  umowy
o podwykonawstwo,  o których  mowa  w  niniejszym  paragrafie,  przedłoży
Zamawiającemu  za  pośrednictwem  Inspektora  nadzoru  odpis  z  właściwego  rejestru
lub z centralnej  ewidencji  informacji  o  działalności  gospodarczej  lub  inny  dokument
właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający umocowanie osób
zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy.

14. Postanowienia  Umowy,  określone  w  niniejszym  paragrafie,  stosuje  się  odpowiednio
do wprowadzenia  wszelkich  zmian  umów  o  podwykonawstwo  zawieranych
z Podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami.

15. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zawarcie  umowy  z  Podwykonawcami
lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego
wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

16. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta
zaakceptowana  przez  Zamawiającego  umowa  o  podwykonawstwo,  lub  zmiana
tej umowy  wymaga  ponownej  akceptacji  Zamawiającego  w  trybie  określonym
w niniejszym paragrafie.
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17. W przypadkach określonych w niniejszym paragrafie przedkładający może poświadczyć
za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

18. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  żądania  usunięcia  z  terenu  budowy  każdego
z pracowników  Wykonawcy  lub  Podwykonawców,  którzy  przez  swoje  zachowanie
lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 12
Płatności bezpośrednie

1. Zamawiający  dokonuje  bezpośrednio  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przysługującego  Podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł
przedłożoną  Zamawiającemu  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem
są dostawy lub usługi,  w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust. 1,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych
po zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej
za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem
są dostawy  lub  usługi,  uwzględniającą  wezwanie  Zamawiającego,  o  którym  mowa
w ust. 4. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia, bez odsetek i innych
należności ubocznych, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę
do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia  Podwykonawcy.  Zamawiający  informuje  o  terminie  zgłaszania  uwag,
nie krótszym  niż  3  dni  od  dnia  doręczenia  tej  informacji.  Brak  przedłożenia  uwag
w wyznaczonym terminie traktowany będzie jako akceptacja zasadności danej płatności
na rzecz Podwykonawcy. 

5. W przypadku  zgłoszenia  we  wskazanym  terminie  uwag,  o  których  mowa  w  ustępie
poprzedzającym, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy,

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia

Podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości  Zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca
wykaże zasadność takiej zapłaty.
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6. W przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy,  Zamawiający  potrąca
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru
końcowego robót, Wykonawca przedstawi oświadczenie, w którym:

1) wymienia  zaległości  w  wypłacie  wynagrodzenia  na  rzecz  Podwykonawców
lub dalszych Podwykonawców i określa przyczyny ich powstania,

2) wymienia  kwoty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom,  ale  jeszcze
niewymagalnego wraz z terminami wymagalności,

3) określa  kwoty  wynagrodzenia  zatrzymanego  Podwykonawcom  na  okres  rękojmi
lub gwarancji wraz z terminami ich wymagalności.

W  przypadkach  istnienia  kwot  określonych  w  ust. 7  rozliczenie  końcowe  (w  części
odpowiadającej powyższym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich
należności w stosunku do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców z tytułu wypłaty
wynagrodzeń, nie dłużej jednak niż na okres 30 dni. W przypadku wątpliwości, Zamawiający
może  żądać  dowodów  potwierdzających  oświadczenie  Wykonawcy,  w  określonej  przez
siebie formie. Powyższe nie uchybia uprawnieniom Zamawiającego określonym w art. 143c
ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13
Zabezpieczenie należytego wykonanie Umowy

1. Ustala  się  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  w  łącznej  wysokości  10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 Umowy tj. kwotą łącznie z podatkiem VAT:
………………….  zł (słownie: ………….………...…………………………….  …/100).

2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wniósł  ustaloną w ust. 1  kwotę zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w formie ………………………………... .

3. Zabezpieczenie wnosi się na cały okres realizacji zamówienia (z uwzględnieniem okresu
rękojmi,  którego bieg liczony jest  od dnia następującego po dniu odbioru końcowego
przedmiotu umowy).

4. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu
niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  Umowy  przez  Wykonawcę.  Niezależnie
od postanowień  § 15  (kary  umowne)  Umowy,  Zamawiający  jest  upoważniony
do potrącania  z  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy,  należności  na  rzecz
Zamawiającego  z tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  Umowy  przez
Wykonawcę.

5. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  będzie  zwrócone  Wykonawcy
w terminach i wysokościach jak niżej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

6. Jeżeli  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  wniesiono  w  pieniądzu
Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
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7. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy w stosunku
do  terminu  określonego  w  § 2  ust. 1  Umowy,  Wykonawca  przed  zawarciem  aneksu
do Umowy,  zobowiązany  jest  do  przedłużenia  terminu  ważności  wniesionego
zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  albo,  jeśli  nie  jest  to  możliwe,
do wniesienia  nowego  zabezpieczenia,  na  warunkach  zaakceptowanych  przez
Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do Umowy.

8. W trakcie realizacji  Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną  lub  kilka  form,  o  których  mowa  w  art. 148  ust. 1  Ustawy.  Zmiana  formy
zabezpieczenia  musi  być  dokonana  z  zachowaniem  ciągłości  zabezpieczenia
i bez zmiany jego wysokości.

§ 14
Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na Przedmiot  Umowy gwarancji  na  okres  …..…
miesięcy, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Strony rozszerzają  okres rękojmi  na przedmiot  Umowy,  który  równy będzie  okresowi
gwarancji i wynosić będzie …….. miesięcy.

3. Bieg terminu gwarancji  oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego.

4. Wykonawca  zapewnia,  że  w  okresie  gwarancyjnym  Przedmiot  Umowy,  zarówno
jako skończona  całość  technologiczno-użytkowa,  jak  i  każda  część  i  urządzenie
z osobna,  będzie  wolna  od  jakichkolwiek  wad  i  będzie  funkcjonować  w  sposób
zapewniający prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

5. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą z częstotliwością co 12 miesięcy, przy czym
o ich  terminie  informować  będzie  Zamawiający  z  wyprzedzeniem  przynajmniej
dwutygodniowym.  Wykonawca  zobowiązany  jest  uczestniczyć  w  każdym  przeglądzie
gwarancyjnym. 

6. W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji  i  rękojmi
objętych  wykazem  sporządzonym  przez  Zamawiającego,  okres  gwarancji  i  rękojmi
liczony  jest  zgodnie  z  zasadami  określonymi  ust.  2  i  3.  Wykaz  robót  (elementów)
objętych  nową  gwarancją  i  rękojmią  zostaje  sporządzony  w  dniu  protokolarnego
stwierdzenia  usunięcia  wad  lub  usterek  i  stanowi  załącznik  do  przedmiotowego
protokołu.

7. Wykonawca  zobowiązany  jest  usunąć  wady  lub  usterki  w  terminie  ustalonym  przez
Zamawiającego z uwzględnieniem obiektywnych możliwości czasu ich usunięcia w tym
technologicznych.  Wady  lub  usterki  wykryte  we  własnym zakresie  przez  Wykonawcę
winny być usunięte niezwłocznie.

8. Koszty usunięcia wad lub usterek ponosi Wykonawca. Jeżeli  dla ustalenia zaistnienia
wad  niezbędne  jest  dokonanie  prób,  badań,  odkryć  lub  ekspertyz,  to  Zamawiający
ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. 

9. Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej jeżeli Wykonawca
nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Koszt i ryzyko

Strona 48 z 56



usunięcia  wad  lub  usterek  przez  osobę  trzecią  ponosi  Wykonawca.  Wykonanie
zastępcze  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  zapłaty  kary  umownej,  którą
Zamawiający  naliczy  od  dnia  następnego  wyznaczonego  na  usunięcie  wad  do  dnia
ich usunięcia.

10. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu
odbioru prac z usuwania wad. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych
z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych
w  następstwie  usunięcia  wad,  poczytuje  się,  że  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia.
W takim przypadku stosuje się zapis ust. 12.

12. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego lub w okresie rękojmi wad
nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:
1) jeżeli  wady  umożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem  –  obniżyć  wynagrodzenie  za  ten  przedmiot  odpowiednio
do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

2) jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem: 
a) odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji,
b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania

się od wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
13. W razie  odebrania  przedmiotu  umowy z  zastrzeżeniem stwierdzonych  przy  odbiorze

końcowym wad nadających się  do usunięcia  lub  stwierdzenia  takich  wad w okresie
rękojmi, Zamawiający może:

1) żądać usunięcia wad, wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin,
2) obniżyć wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
3) skorzystać z możliwości zastosowania postanowień pkt. 1) i 2) łącznie.

14. Po upływie  okresu gwarancji  Zamawiający  dokona odbioru  ostatecznego,  w terminie
przez niego wskazanym, jednakże nie dłuższym niż 14 dni od upływu terminu gwarancji.

§ 15
Kary umowne

1. Strony  ustanawiają  w  umowie  odpowiedzialność  w  formie  kar  umownych
za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy  w  przypadkach  przewidzianych
w ust. 2.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za przekroczenie terminów wykonania Przedmiotu umowy,  o których mowa w § 2

ust. 1z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia
umownego  określonego  w  § 8  ust. 2,  za  każdy  dzień  opóźnienia  w  stosunku
do terminu określonego w § 2 ust. 1,

2) za nie przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 2
ust. 3 lub nie rozpoczęcie Robót w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 4 z przyczyn
nie leżących  po  stronie  Zamawiającego  -  w  wysokości  0,2%  wynagrodzenia
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umownego określonego w § 8 ust. 2,za każdy dzień opóźnienia

3) za  opóźnienie  w  usunięciu  wad  lub  usterek  stwierdzonych  podczas  odbioru

końcowego lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady, powstałe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w
§ 8  ust. 2,  za  każdy  dzień  opóźnienia,  liczony  od  dnia  wyznaczonego  przez
Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek,

4) w przypadku niedopełnienia formalności związanych z przedłożeniem do akceptacji
projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  przedłożeniem  potwierdzonej  za  zgodność
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłaszaniem projektów zmian
umów  zawartych  z  Podwykonawcą  lub  dalszymi  podwykonawcami,  rozliczaniem
Podwykonawcy  lub  dalszych  podwykonawców,  Wykonawca  zapłaci  karę  umowną
w wysokości  2 000,00  zł  brutto  za  każde  stwierdzone  niedopełnienie  formalności
z osobna,

5) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawcą w
stosunku  do którego  występuje  opóźnienie  ze  strony  Wykonawcy,  za  każdy  dzień
opóźnienia  liczony do dnia  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  przez Zamawiającego
na rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  –  odpowiednio  za  każdego
Podwykonawcę,

6) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni  od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo

poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o  podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 2,
za każdy dzień zwłoki,

7) za  brak  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  we
wskazanym terminie, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto umowy
z Podwykonawcą, odpowiednio za każdy taki przypadek i każdego Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę, 

8) w  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  lub  jej  rozwiązanie  przez  Wykonawcę  lub
Zamawiającego  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  w  szczególności
z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, Wykonawca zapłaci karę
umowną  w  wysokości  20%  wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  § 8  ust. 2
Umowy,

9) naruszenia postanowień § 20 ust. 2 w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 8 ust. 2,

10) w przypadku nieprzedstawienia w terminie oświadczenia o którym mowa w § 6 ust. 3
lub raportu stanu i sposobu zatrudnienia o którym mowa w § 6 ust. 4 Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek
nieprzestawienia dokumentu, 

11) w  przypadku  niedopełnienia  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę
w rozumieniu  przepisów  Kodeksu  pracy  osób  wykonujących  wskazane  przez
zamawiającego  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia,  w  wysokości  200 zł,
za każdy dzień niezatrudnienia osoby/osób, za każdą z osób oddzielnie, po upływie
wyznaczonego terminu na zatrudnienie osoby,

12) za przekroczenie terminu przedłożenia Raportu Tygodniowego – w wysokości 100 zł
za każdy dzień opóźnienia.
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13) za  naruszenia  postanowień  § 4  ust. 2  lit. e)  i  f)  –  w  wysokości  100  zł  za  każdy
ujawniony przez Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego przypadek.

3. Maksymalną  łączną  wysokość  kar  umownych  Strony  ustalają  na  kwotę  20%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

4. Kary określone w ust. 2 pkt 1-12 nalicza się niezależnie.
5. Zapłata  kar  umownych  i  odszkodowania  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku

zakończenia  robót  i  z  jakichkolwiek  innych  zobowiązań  wynikających  z  postanowień
Umowy.

6. Termin  zapłaty  kary  umownej  wynosi  5  dni  od  dnia  doręczenia  Stronie  wezwania
do zapłaty z zastrzeżeniem ust. 5. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona
uprawniona do otrzymania kary umownej  może żądać odsetek ustawowych za każdy
dzień opóźnienia.

7. Kary  umowne  będą  potrącane  z  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy
lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

8. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami
ogólnymi  Kodeksu cywilnego,  przenoszącego wysokość kar  umownych do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 16
Zmiany postanowień umowy

1. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach
unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  ustaleń  w  umowie  w  następujących
przypadkach:

1) przedłużenia  terminu  wykonania  umowy  o  czas  niezbędny  na  dokonanie  zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności o czas
niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przedłużenia  terminu  wykonania  umowy  o  czas  niezbędny  do  wykonania  robót
zamiennych lub dodatkowych,

3) przedłużenia  terminu  spowodowanego  oczekiwaniem  na  decyzję  organów
administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji,
zezwoleń,  uzgodnień,  opinii,  stanowisk  itp.  niezbędnych  do  prawidłowej  realizacji
wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca,

4) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę warunków
wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia, 

5) przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
warunków  geologicznych,  hydrogeologicznych,  wykopalisk  lub  koniecznych  badań
archeologicznych,  wyjątkowo  niekorzystnych  warunków  klimatycznych,  a  także
innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót,

6) przedłużenia  terminu  wykonania  umowy  w  związku  z  koniecznością  zmiany
technologii  wykonania  robót  na  wniosek  Wykonawcy  lub  Zamawiającego,
pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,
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7) przedłużenia  terminu  wykonania  umowy  związane  ze  zmianą  jakości  lub  innych
parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót
budowlanych,

8) przedłużenia  terminu  wykonania  umowy  związane  z  aktualizacją  rozwiązań
projektowych, w szczególności z uwagi na postęp technologiczny,

9) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku ze zmianą parametrów urządzeń
lub  wyposażenia,  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy,  pod  warunkiem,
że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,

10) zmiany podwykonawcy robót,
11) zmiany  osób  wykonawcy  pełniących  samodzielne  funkcje  techniczne  osobami

o uprawnieniach  zgodnych  z  wymogami  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia,

12) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług,
13) zakresu  Przedmiotu  Umowy  i  wysokości  wynagrodzenia  w  wyniku  konieczności

wykonania robót zamiennych lub dodatkowych albo odstąpienia od realizacji części
robót (roboty zaniechane), na warunkach określonych w § 17 Umowy.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane,  jeżeli  zachodzi co najmniej
jedna  z  niżej  wymienionych  okoliczności  i  jest  ona  uzasadniona  pod warunkiem,
że zmiany  te  w  konkretnym  przypadku  nie  będą  prowadziły  do naruszenia  art. 144
ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) koniecznością  dokonania  zmian  dokumentacji  projektowej  wynikającą  z  sytuacji

zaistnienia  obiektywnej  niemożności  wykonania  robót  w  oparciu  o  dokumentację
projektową,  spowodowaną  warunkami  terenowymi,  geologicznymi,
hydrogeologicznymi,  istniejącymi  na  placu  budowy,  bądź  innymi  wadami
dokumentacji projektowej,

2) koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk
itp. w celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót,

3) koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót,
4) zaistnieniem  nieprzewidzianych  warunków  geologicznych,  hydrogeologicznych,

wykopalisk,  wyjątkowo  niekorzystnych  warunków  klimatycznych,  a  także  innych
przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót,

5) zmianą obowiązujących przepisów prawa,
6) obniżeniem  kosztu  wykonania  robót  lub  eksploatacji  (użytkowania)  obiektu

budowlanego,
7) poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót budowlanych,
8) podniesieniem wydajności urządzeń,
9) podniesieniem  bezpieczeństwa  wykonywanych  robót  lub  usprawnieniem  procesu

budowy,
10) usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego,
11) zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w dokumentacji

parametrach przed zakończeniem realizacji umowy,
12) śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym,
13) niewywiązywaniem się personelu Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy

lub  jeżeli  zmiana  personelu  stanie  się  konieczna  z  jakichkolwiek  innych przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, 
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14) opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami spowodowanymi
przez  Zamawiającego  lub  dającymi  się  przypisać  Zamawiającemu,  personelowi
Zamawiającego  lub  innemu  Wykonawcy  zatrudnionemu  przez  Zamawiającego
na terenie budowy,

15) siłą wyższą.
4. Jeżeli  zmiana,  o  której  mowa  w  ust. 2  wymaga  zmiany  dokumentacji  projektowej

lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca
zmianę  przedstawia  zmiany  w  projekcie  lub  projekt  zamienny  zawierający  opis
proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności (lub braku konieczności) zmiany
pozwolenia na budowę, oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

§ 17
Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe

1. Wszelkie  roboty  oraz  koszty  nie  ujęte  w  Przedmiocie  Umowy  określonym
w dokumentach:  OPZ,  projektach  budowlanych  i  wykonawczych,  STWiOR,
odpowiedziach na składane pytania w trakcie  procedury postępowania o zamówienie
publiczne oraz innych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. roboty
dodatkowe)  a  także  roboty  o  których  mowa  w  ust. 5 i 7  niniejszego  paragrafu,
a konieczne  do  wykonania  i  oddania  do  użytkowania  Przedmiotu  Umowy  mogą  być
wykonane  lub  zaniechane  na  podstawie  protokołów  konieczności  potwierdzonych
przez Inspektora nadzoru, projektanta – o ile zachodzi taka konieczność i zatwierdzonych
przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołów konieczności
Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonania
robót zaniechanych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją
projektową oraz robót  dodatkowych,  o których mowa w ust.  6  niniejszego paragrafu,
w sytuacji  gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj.  zgodnego
z zasadami  wiedzy  technicznej  i  obowiązującymi  na  dzień  odbioru  robót  przepisami,
wykonania  przedmiotu  umowy.  Wycena  robót  zamiennych  oraz  robót  dodatkowych
nastąpi w oparciu o te same składniki, co wycena robót podstawowych, na zasadach
określonych w ust. 5 i 6.

3. Przewiduje  się  możliwość  ograniczenia  zakresu  rzeczowego  Przedmiotu  Umowy,
w sytuacji  gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj.  zgodnego
z zasadami  wiedzy  technicznej  i  obowiązującymi  na  dzień  odbioru  robót  przepisami,
wykonania Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).

4. Rozliczanie  robót  dodatkowych,  zamiennych  lub  zaniechanych  odbywać  się  będzie
fakturą końcową. 

5. Rozliczanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową
odbywać się będzie w oparciu o następujące założenia:
1) należy wyliczyć cenę roboty, która miała być pierwotnie wykonana,
2) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej,
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3) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami,
4) wyliczeń w/w cen należy dokonać w oparciu o następujące założenia:

a) ceny  jednostkowe  robót  należy  przyjąć  z  kosztorysu  szczegółowego
przedstawionego  przez  Wykonawcę  zgodnie  z  § 2  ust. 4  Umowy,
a w przypadku gdy nie ma możliwości takiego rozliczenia, należy wyliczyć ceny
jednostkowe  w  oparciu  o  następujące  założenia:  ceny  czynników  produkcji
(R,M,S, Ko, Kz) zostaną przyjęte z kosztorysu szczegółowego przedstawionego
przez Wykonawcę § 2 ust. 4 Umowy,

b) w przypadku  gdy  nie  będzie  możliwości  rozliczenia  robót  w oparciu  o  ceny
czynników  produkcji  przyjęte  z  kosztorysu  szczegółowego  przedstawionego
przez  Wykonawcę  zgodnie  z  § 2  ust. 4  Umowy,  brakujące  ceny  czynników
produkcji  zostaną przyjęte z  zeszytów SEKOCENBUD na poziomie  kwartału
poprzedzającego wykonanie robót. 

c) podstawą  do  określenia  nakładów  rzeczowych  będą  normy  zawarte
w kosztorysie szczegółowym przedstawionym przez Wykonawcę zgodnie z § 2
ust. 4  Umowy,  a  w  przypadku  ich  braku  –  odpowiednie  pozycje:  kolejno
wg ważności  stosowania:  KNR,  KNNR,  wycena  indywidualna  Wykonawcy
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

6. Rozliczanie robót dodatkowych odbywać się będzie w oparciu o następujące założenia: 
1) ceny  jednostkowe  robót  będą  przyjmowane  z  kosztorysu  szczegółowego

przedstawionego przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 4 Umowy, a ilości wykonanych
robót na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego danej branży,

2) w  przypadku  gdy  wystąpią  roboty,  na  które  nie  określono  w  kosztorysie
szczegółowym przedstawionym przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 4 Umowy cen
jednostkowych, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych
przez  Wykonawcę,  a  zatwierdzonych  przez  Inspektora  nadzoru i  Zamawiającego.
Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o założenia przywołane w ust. 6 pkt 4)
niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie wartości  robót  zaniechanych odbywać się będzie na zasadach opisanych
w ust. 6 pkt 1) i 4).

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu
pod rygorem nieważności.

§ 18
Odstąpienie od Umowy

1. Odstąpienie  od  Umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Wykonawcy  może  nastąpić,  poza  przypadkami  określonymi  w  art.  635,  636  i  644
Kodeksu cywilnego oraz art. 143c ust. 7 Ustawy, gdy Wykonawca:

1) bez uzasadnionego powodu zaprzestał realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany
nie realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni,
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2) bez  uzasadnionego  powodu,  w  przypadku  wstrzymania  realizacji  robót
przez Inspektora  nadzoru  lub  Zamawiającego,  nie  podjął  ich  w  ciągu  7  dni
od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji robót,

3) w następujących przypadkach:
a) gdy  w  stosunku  do  Wykonawcy  zostanie  wszczęte  postępowanie

upadłościowe  lub  jeżeli  sąd  odmówi  ogłoszenia  upadłości  z  uwagi
na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości lub jeżeli Wykonawca
zawrze z wierzycielami  układ powodujący  zagrożenie  dla  realizacji  Umowy
lub nastąpi  likwidacja  przedsiębiorstwa  Wykonawcy  lub  jeżeli  w  wyniku
wszczętego  postępowania  egzekucyjnego  nastąpi  zajęcie  majątku
Wykonawcy lub jego znacznej części;

b) gdy  Wykonawca  postawiony  zostanie  w  stan  likwidacji,  za  wyjątkiem
połączenia lub reorganizacji;

c) zajęcia przez uprawnione organy majątku Wykonawcy lub jego utraty w inny
sposób, skutkujące uniemożliwieniem wykonania przedmiotu Umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

3. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych
zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu.

4. Jeżeli  Zamawiający odstąpi  od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast  wstrzymać
roboty,  na  koszt  własny  zabezpieczyć  teren  budowy  oraz  opuścić  teren  budowy
w możliwie  najkrótszym  terminie,  nieprzekraczającym  5  dni  od  daty  powiadomienia
o odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego.

5. W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy,  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie  do  21  dni  od  daty  odstąpienia  od  Umowy,  Zamawiający  przy  udziale

Wykonawcy  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku,  według
stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym
na koszt tej strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy,

3) Wykonawca w terminie do 7 dni zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane
oraz roboty zabezpieczające.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do:
1) dokonania  odbioru  robót  przerwanych  oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,

które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy, 
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

7. Jeżeli  Wykonawca  nie  wykona  lub  uchyla  się  od  powierzonych  mu  czynności,
w szczególności  opisanych w ust.  4  i  5,  Zamawiający  wykona te czynności  na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

8. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy
Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych.
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9. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wystąpienia okoliczności określonych
w art. 145a Ustawy.

§ 19
Cesja wierzytelności

1. Zamawiający zastrzega,  że przelew wierzytelności nie może nastąpić bez jego zgody
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku,  gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie
zgody  na  przelew  jakiejkolwiek  wierzytelności  wynikającej  z  Umowy  muszą  wystąpić
łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.

§ 20
Postanowienia końcowe

1. Strony  zgodnie  oświadczają,  że  dołożą  wszelkich  starań,  aby  ewentualne  spory,
jakie mogą powstać podczas realizacji niniejszej Umowy były rozwiązywane polubownie.

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  Kodeksu
cywilnego,  Prawa  budowlanego  i  Ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  innych
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje

Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Załączniki do umowy:

1. Załącznik Nr 1 – Dokumentacja projektowa,
2. Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy,
3. Załącznik Nr 3 – Polisa OC,
4. Załącznik Nr 4 – Wykaz pracowników Wykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę 

przewidzianych do realizacji umowy,
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

     Zamawiający     Wykonawca

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