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Postępowanie nr F/PN/3/2015 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(SIWZ) 
dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  

pod nazwą: 

 

 

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. JASTRZĘBIEJ 18/20 WE WROCŁAWIU  

W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

- ZADANIE 1  

 
 

Załączniki do SIWZ: 

załącznik nr 1 
Formularz ofertowy wraz  z załącznikiem nr 1 do Formularza 

oferty 

załącznik nr 2 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  

załącznik nr 3 Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

załącznik nr 4 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Informacja z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp. 

Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych robót  

Załącznik nr 6 
Wzór umowy wraz z załącznikami: 

zał. nr 5 do umowy – Oświadczenie podwykonawcy 
zał. nr 6 do umowy – Karta gwarancyjna (wzór) 

 Dokumentacja projektowa 

Załącznik nr 7.1 Projekt budowlany 

Załącznik nr 7.2 Projekty wykonawcze 

Załącznik nr 7.3 Przedmiary robót 

Załącznik nr 8 STWiORB  

  

 

 

 

ZATWIERDZAM: 

 Prorektor PWST ds. Filii we Wrocławiu prof. 
Elżbieta Czaplińska-Mrozek 
 

 

Wrocław, lipiec 2015 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Postępowanie, o wartości zamówienia poniżej równowartości 5 186 000 euro, 

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 

29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907) zwanej dalej ustawą Pzp. W kwestiach nieuregulowanych powyższą ustawą 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny. 

2. Zamawiającym jest: 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Filia we 

Wrocławiu 

ul. Braniborska 59 

53 -680 Wrocław  

tel 71/ 358-34-01 

fax 71/ 358-34-21 

3. Zamawiający ze względu na wartość zamówienia zamieścił ogłoszenie o niniejszym 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i w siedzibie Zamawiającego, w 

miejscu publicznie dostępnym - na tablicy ogłoszeń, oraz na swojej stronie 

internetowej. 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 

Przedmiotem zmówienia jest wykonanie przebudowy budynku przy ul. Jastrzębiej 18/20 

we Wrocławiu w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - 

zadanie 1. 

Przedmiotowy, budynek użyteczności publicznej położony jest na działce nr 20 AM-1, 

obręb Borek, wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 415/Wm i stanowi własność 

Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego, 31-109 Kraków, ul. 

Straszewskiego 21-22 Filia we Wrocławiu 53-680 Wrocław, ul. Braniborska 59. 

Aktualnie budynek jest w użytkowaniu Szkoły Podstawowej "Szalom Alejchem”. 

 

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót na podstawie dokumentacji 

projektowej i STWiORB w następującym zakresie: 

2.1 roboty elektryczne: część robót instalacji elektrycznych wewnętrznych dla 

przebudowy budynku w zakresie dostosowania do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej: 

 zmiany w tablicy RG- wyłącznik PWP, zasilanie hydroforu; 
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2.2 roboty sanitarne: całość robót związanych z instalacją hydrantową p.poż. dla celów 

przebudowy budynku w zakresie dostosowania do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej:  

 przyłącze wody; 

 instalacja wody p.poż.; 

 roboty związane z montażem urządzenia hydroforowego. 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

1) Dokumentacja Projektowa - autor Pracownia Projektowa Architekt Wacław 

Hryniewicz, 56-610 Wrocław, ul. Stanisława Moniuszki 13, na którą składają się: 

a) Projekt budowlany (zał. Nr 7.1 do SIWZ)  

b) Projekty wykonawcze (zał. Nr 7.2 do SIWZ): 

- Architektura, konstrukcja;  

- Instalacje sanitarne;  

- Instalacje elektryczne; 

c) Przedmiary robót (zał. Nr 7.3 do SIWZ) : 

- Instalacje sanitarne; 

- Instalacje elektryczne w zakresie zadania 1 tj. Zmiany w tablicy RG- 

wyłącznik PWP , zasilanie hydroforu 

2)  STWiORB - załącznik nr 8 do SIWZ - autor Pracownia Projektowa Architekt 

Wacław Hryniewicz - zawierające wymagania i warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót: 

- Roboty budowlane; 

- Instalacje sanitarne; 

- Instalacje elektryczne; 

 

4.  Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy na przedmiot zamówienia określa wzór 

umowy – stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 

5.  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: 

Kod CPV OPIS 

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 

45000000-7 Roboty budowlane 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45321000-3 Izolacja cieplna 
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6.  Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji 

Projektowej i STWiORB należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów 

technicznych lub standardów jakościowych.  

Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych 

materiałów i urządzeń, wymienionych w powołanej dokumentacji projektowej  

i STWiORB z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości, parametrów technicznych i 

funkcji użytkowych.  

7.  Wbudowane materiały muszą co do jakości odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie o 

wyrobach budowlanych wraz z aktami wykonawczymi w zw. z art. 10 ustawy Prawo 

budowlane oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

8.  W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.30 ust. 1-3 ustawy Pzp, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

11. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, a w przypadku gdy wykonawca 

powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 Pzp, również wskazania nazw (firm) tych podwykonawców. 

12. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wykonawca zmieni lub zrezygnuje 

z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

14. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 

15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

16. Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego.  

17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w 

art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

18. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

19. Zaleca się aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przyszłego terenu budowy 

celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac 

będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość 
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roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi 

Wykonawca. 

20. Wizja lokalna obiektu – po uprzednim kontakcie z panią Małgorzatą Szczepaniak nr 

fax. 71/ 358-34-21, tel. 71/ 358-34-01 od poniedziałku do piątku w godzinach 

8:00 – 15:00. 

21. Roboty wykonywane będą w obiekcie zamkniętym i nieużytkowanym do 31.08.2015r., 

natomiast od 1.09.2015  budynek będzie czynny i użytkowany od poniedziałku do 

piątku w godzinach przedpołudniowych Eksploatacja budynku związana jest z 

prowadzeniem prac i zajęć dydaktycznych oraz administracyjnych. Wymagana będzie 

duża staranność w utrzymaniu porządku w budynku oraz zabezpieczenie elementów 

narażonych na zniszczenie. 

22. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie dokonać ubezpieczenia zgodnie z § 12 wzoru 

umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 

23. Okres rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 

miesięcy, licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od 

daty potwierdzenia usunięcia wad, w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy  

- zgodnie z Kartą gwarancyjną, stanowiącą załącznik nr 6 do wzoru umowy.  

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od daty zawarcia umowy.  

 

IV. WARUNKI, UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust.1, 2 i 2a ustawy Pzp 

 spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania specjalnych uprawnień. 

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: spełniają następujące warunki szczegółowe: 

wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli,  w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: 
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jedną należycie wykonaną robotę budowlaną, obejmującą roboty elektryczne 

i sanitarne. 

 

Zamawiający zastrzega, że jest to najważniejsza robota budowlana jaką powinien 

wykazać Wykonawca. 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 

przedłożyć dokumenty wymienione w rozdziale V w pkt 1 ppkt 1) i 2) SIWZ. 

Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o 

przedłożone dokumenty i oświadczenia wg formuły spełnia-nie spełnia. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 23 ustawy Pzp, określony warunek jest spełniony, gdy spełnia go co 

najmniej jeden podmiot składający wspólną ofertę lub podmioty spełniają go łącznie. 

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2. Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy: 

a) Wykonawca przedłoży wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, 

b) przedłożone dokumenty będą zgodne z wymogami rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r. poz. 231) oraz Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 

Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz na 

podstawie art. 24 ust. 2a ww. ustawy Wykonawców w stosunku, do których 

zamawiający wykaże zaistnienie przesłanek wymienionych w niniejszym przepisie. 

 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH OD WYKONAWCÓW W CELU 

WYKAZANIA SPEŁNIANIA PRZEZ NICH WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU.  

 

1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ). 
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2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

(załącznik nr 5 do SIWZ). 

Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie: 

Obowiązek wskazania dotyczy robót budowlanych niezbędnych do wykazania 

spełniania warunków, o których mowa w rozdziale IV pkt 1 ppkt 2 tj. co najmniej: 

- jednej należycie wykonanej roboty budowlanej, obejmującej roboty, 

elektryczne i sanitarne. 

 

Dowodami, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) są: 

a) poświadczenie; 

b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a). 

 

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w 

wykazie, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 2 zostały wykonane, Wykonawca nie ma 

obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.  

Zamieszczone w dokumentach informacje w sposób bezsporny muszą 

potwierdzać spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale IV. 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

Pzp, zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ). 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2) – 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
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miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert.  

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 

3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się 

także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem., 

wystawionym w terminie odpowiednio jak dla dokumentów, o których mowa powyżej. 

5. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dokumenty dotyczące 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, 

że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ). 

 

UWAGA: 

Zamawiający dołączył do niniejszej SIWZ wzory załączników, które są materiałem 

uzupełniającym, a ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców, jako 

obowiązująca. Za treść oferty oraz jej kompletność odpowiada Wykonawca. 

 

6. Inne dokumenty: 

1) Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 1 do 

Formularza Oferty; 

2) Kosztorys ofertowy; 

3) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania 

zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania 

oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza)  

4) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić 

pełnomocnictwo, w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść 

pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony 

jest Pełnomocnik. 

5) Dowód wniesienia wadium; 
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6) Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany 

jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału albo 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).  

Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 

przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia,  

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,  

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  

 

7. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów każdy z nich 

zobowiązany jest przedstawić dokumenty i oświadczenia wystawione na niego w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia, w tym dokumenty dotyczące przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej. Pozostałe dokumenty i oświadczenia podmioty 

składają wspólnie, tj. warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające 

wspólną ofertę spełniają je łącznie. 

 

VI. INFOMRACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych z treścią SIWZ oraz sposobem przygotowania i złożenia oferty 

kierując swoje zapytanie faksem na nr 71/ 358-34-21 lub na piśmie na adres: 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Filia we 

Wrocławiu 

53-680 Wrocław 

ul. Braniborska 59 

z dopiskiem:  

Przebudowa budynku przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie 

dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zadanie 1. 
Nr postępowania: F/PN/3/2015 

2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem strony prowadzą pisemnie lub 

faksem. 
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3. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

faksem strona, która otrzymała wiadomość za pośrednictwem faksu zobowiązana jest 

potwierdzić drugiej stronie fakt jego otrzymania. 

4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania związane z postępowaniem pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął po upływie ww. terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest pani Małgorzata 

Szczepaniak nr fax. 71/ 358-34-21. 

6. W uzasadnionych przypadkach na zasadach określonych w Pzp Zamawiający może 

zmienić treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie lub zmiana zostanie 

przekazana Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

 

VII. WADIUM 

 

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości  

1 000,00 zł (słownie: tysiąc zł). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

a. pieniądzu, 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c. gwarancjach bankowych, 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, 

gwarancja musi być gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, wykonalną na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna 

zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib; 

b) kwotę gwarancji; 
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c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia…..- do dnia….” 

d) Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust 4a oraz 5 ustawy 

Pzp; 

4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na następujący rachunek 

bankowy Zamawiającego:  

 

Bank Zachodni WBK S.A. 34 Oddział we Wrocławiu 

NR KONTA 06 1500 1168 1211 6004 1631 0000 

z dopiskiem: wadium na postępowanie nr F/PN/3/2015 

 

5. Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku 

Zamawiającego do upływu składania terminu ofert. Wadium wniesione w pieniądzu 

uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. 

Bankowy dowód wpłaty należy przedstawić w formie dołączonej do oferty kserokopii 

potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

6. Pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale w Kwesturze 

Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Filia we 

Wrocławiu ul. Braniborska 59, pok. Nr 132, I piętro do upływu terminu składania ofert. 

Kopię należy dołączyć do oferty. 

7. Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym 

upływa termin składania ofert. 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego 

w art. 46 ust. 4a ustawy. 

9. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 
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mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, 

lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co 

powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  

14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również 

przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach 

określonych w ustawie. 

15. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy 

wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie 

lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w 

sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy. 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy. 

3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści SIWZ.  

2. Oferta musi zawierać: 

2.1 Formularz Oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 

wraz z załącznikiem nr 1 do Formularza Oferty  

2.2 komplet oświadczeń i dokumentów o których mowa w rozdz. V. 

2.3  kosztorys ofertowy 

3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
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postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki 

sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę 

przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to 

inna informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i 

oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta 

była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie 

długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

5. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę. 

6. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi 

Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 

ustawy Pzp. 

7. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż 

jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 

pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 

upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą 

być podpisane przez wszystkie te osoby. 

8.  Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę 

muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez 

osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy. 

9. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie 

wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty 

należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię 

stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy 
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10. Zobowiązania podmiotów, o których mowa w art. 26b ustawy Pzp oraz pełnomocnictwa 

powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza. 

11. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału załączone do oferty powinny 

być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te 

podmioty. 

13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

15. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były 

jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający ich 

zdekompletowanie. 

16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

17. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu 

oznaczonym: 

- nazwą, adresem Wykonawcy, 

- nazwą, Zamawiającego i adresem miejsca składania ofert: 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Filia we 

Wrocławiu, ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław, sekretariat pok. Nr 114 I piętro 

oraz adnotacją: 

Przetarg nieograniczony pn: 

Przebudowa budynku przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie 

dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zadanie 1. 

Nr postępowania: F/PN/3/2015 

Nie otwierać przed 07.08.2015 r. przed godz. 16:00 

 

18. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę – zmiany 

lub wycofanie złożonej przez siebie oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostaną 

dokonane przed upływem terminu składania ofert.  

19. Zmiany, poprawki, modyfikacje złożonej oferty musza być złożone w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisane koperty (paczki) 

zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA”. W przypadku 



 15/58 

złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę ) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć 

napisem „ ZMIANA NR…”. 

20. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie 

należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 

Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem „WYCOFANIE”.  

21. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie. 

22.  Oferty złożone po wyznaczonym terminie zamawiający niezwłocznie zwraca. 

 

X. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

 

1. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy złożyć do dnia 

07.08.2015 r. do godziny 15:30 w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. 

Ludwika Solskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu, ul. Braniborska 59,  

53-680 Wrocław, sekretariat pok. Nr 114 I piętro. 

2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 07.08.2015 r. o godz. 16:00 w Państwowej 

Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Filia we 

Wrocławiu, ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław, pok. nr 136 I piętro. 

4. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi: 

- podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, 

- zbadanie nienaruszalności ofert, 

- otwarcie ofert w kolejności ich złożenia, 

- ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana, ceny ofertowej, oraz 

oferowanego terminu wykonania zamówienia. 

5. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 Ustawy zamawiający prześle 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 

6. W niejawnej części postępowania Zamawiający dokona oceny formalnej i 

merytorycznej złożonych ofert oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu 

o przyjęte kryterium. 

7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu 

od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca 

zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane.  
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XI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 

 

1. Cena oferty ma uwzględniać zakres określony w SIWZ oraz ewentualnych wyjaśnieniach 

i zmianach SIWZ, w przedmiarach robót, projekcie budowlanym, projektach 

wykonawczych, STWiORB, stanowiących załączniki do SIWZ, jak również wszystkie  

zobowiązania wynikające z tekstu załączonego wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) 

oraz dokonanej wizji lokalnej obiektu 

2. Oferta w części kosztorysowej powinna zawierać kosztorys ofertowy uproszczony 

sporządzony na podstawie przekazanych przez Zamawiającego przedmiarów robót. 

Cenę jednostkową robót Wykonawca może ustalić na podstawie kalkulacji własnej, 

zachowując w kosztorysie podane w przedmiarze jednostki przedmiarowe i ich ilości. 

3. Kosztorys ofertowy należy sporządzić wg metody kalkulacji uproszczonej, oznacza to, iż 

cena ma być obliczona jako suma iloczynów ustalonych w przedmiarze jednostek 

przedmiarowych robót i cen jednostkowych netto.  

4. Kosztorys ofertowy powinien uwzględniać wszystkie pozycje przedmiarów robót, 

stanowiących załącznik nr 7.3 do SIWZ oraz pozycje nieobjęte przedmiarem robót 

wynikające z ewentualnych wyjaśnień.  

5. Wymagania dotyczące zakresu cen podanego dla poszczególnych pozycji przedmiaru:  

przedmiary robót powinny być odczytywane w powiązaniu z SIWZ, umową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i pozostałą dokumentacją 

projektową stanowiącymi załączniki do SIWZ oraz wiedzą techniczną.  

6. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie będą 

podlegały aktualizacji, pozostaną niezmienne do końca realizacji zamówienia.  

7. Wartość netto wynikającą z kalkulacji kosztorysu ofertowego należy przenieść do 

Formularza Oferty, wyliczyć wartość podatku VAT i podać cenę oferty brutto 

(zawierającą podatek VAT).  

8. W Formularzu Oferty i w kosztorysie ofertowym należy podać cenę wyrażoną w złotych 

polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, wypełniając odpowiednio:  

- w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ): cenę ofertową netto, wartość podatku 

VAT oraz cenę ofertową brutto,  

- w kosztorysie ofertowym: cenę jednostkową netto oraz wartość (we wszystkich 

pozycjach).  

 

UWAGA: Zaokrąglenia cen w PLN należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku 

według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie 

drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest 

niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 
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9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 

wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Rozliczenia między Zamawiającym, 

a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

10. Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej 

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 

z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest poinformować 

zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj ) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku.  

W przypadku braku takiej informacji Zamawiający odrzuci ofertę na 

podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 jako niezgodną z Pzp. 

 

XII. KRYTERIUM OCENY OFERT 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

1) Cena [PLN]       85% 

2) Termin realizacji robót     15% 

 

2. Sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów. 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych 

kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt 

1) Wartość punktowa P1 w kryterium 1 wyliczana będzie wg wzoru: 

P1 = Cmin/ Cn * 85 

gdzie: 

Cmin  – CENA OFERTOWA BRUTTO - najniższa wśród ocenianych ofert; 

Cn  – CENA OFERTOWA BRUTTO ocenianej oferty;  

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca w kryterium Ceny 

wynosi 85 punktów. 

2) Wartość punktowa P2 w kryterium 2 wyliczana będzie wg wzoru: 

P2 = Tmin/ Tn * 15 

gdzie: 

Tmin  – termin realizacji robót - najkrótszy wśród ocenianych ofert 

Tn  – termin realizacji robót ocenianej oferty 

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca w kryterium Termin 

realizacji robót wynosi 15 punktów 
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a) Termin realizacji robót Wykonawca określa w Formularzu ofertowym i podaje w 

dniach; 

b) Maksymaly termin realizacji robót wynosi 21 dni kalendarzowych liczonych od 

dnia otwarcia ofert. 

Jeżeli Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym termin realizacji robót 

dłuższy niż 21 dni kalendarzowych lub nie wskaże żadnego terminu, jego oferta 

zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

 

3) Ocena ogólna oferty P stanowi sumę punktów we wszystkich kryteriach:  

Wartość punktowa P= P1 + P2  

Wartości P1, P2 obliczane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, 

wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej 

cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to 

druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.  

W wyniku oceny opartej na wskazanych wyżej kryteriach oceniana oferta może 

łącznie uzyskać maksymalnie 100 punktów.  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w bilansie kryteriów uzyska 

najwyższą ilość punktów (P).  

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam punktowy bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

 

XIII. POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY 

 

1. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 

a) oczywiste omyłki pisarskie; 

b)  oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

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

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

2. Przez „oczywistą omyłkę rachunkową w obliczaniu ceny” Zamawiający rozumie omyłkę 

w przeprowadzaniu rachunków na liczbach. Oczywista omyłka rachunkowa w obliczaniu 

ceny oznacza omyłkę rachunkową, która dotyczy obliczenia ceny, przy czym musi mieć 

ona charakter oczywisty. Jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia 

wskazują, iż każdy racjonalnie działający Wykonawca, który składa ofertę z zamiarem 

uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści, 

zamawiający uzna, iż omyłka ma charakter „oczywisty”.  



 19/58 

 

3. Jako inne omyłki określone w pkt 1c) nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, 

Zamawiający będzie traktował omyłki polegające w szczególności na: 

a) rozbieżności ceny ofertowej podanej słownie i ceny podanej liczbą. 

Zamawiający przyjmie za właściwą cenę ofertową brutto wynikającą z sumy ceny 

netto i kwoty podatku VAT; 

b) błędnym wyliczeniu w kosztorysie ofertowym wartości robót netto.  

Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę jednostkową roboty. Uwzględniając 

powyższe założenia Zamawiający dokona kolejnych działań matematycznych i tak 

obliczoną cenę przyjmie jako cenę wynikającą z kosztorysu ofertowego;  

c)  błędnym wpisaniu w kosztorysie ofertowym: opisu w pozycjach przedmiarowych, 

jednostek miar lub ich ilości. Zamawiający dostosuje  

ich treść do przedmiaru robót przekazanego Wykonawcom, dokona kolejnych 

działań matematycznych z uwzględnieniem ceny jednostkowej roboty określonej 

przez Wykonawcę i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową;  

d)  zdublowaniu pozycji w kosztorysie ofertowym. Zamawiający wykreśli zdublowane 

pozycje, dokona kolejnych działań matematycznych i tak obliczoną cenę przyjmie 

jako cenę ofertową. 

4. Brak jakiejkolwiek pozycji w złożonym kosztorysie ofertowym nie będzie poprawiany i 

skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

5. Oferta, w której w kosztorysie ofertowym wykazano zerowe ceny jednostkowe robót 

skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. 

 

XIV. WYBÓR OFERTY I FORMALNOŚCI, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIOENE 

PO WYBORZE OFERTY  

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

a) odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

b) spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, 

c) uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom, w każdym z kryterium oceny ofert i łączną 

punktację, 
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b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w 

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  

o których mowa w pkt 2a również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie. 

4. W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów 

ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy – Pzp) 

przed podpisaniem umowy, Wykonawcy zobowiązani są przedstawić umowę regulującą 

ich współpracę przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 

5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 

określony w art. 94 ustawy Pzp. 

6. Po zawarciu umowy, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 

 

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia przed 

zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 

ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.  

2.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3.  Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach w:  

 pieniądzu;  

 poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

 gwarancjach bankowych; 

 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

4.  Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach, o których 

mowa w art. 148 ust. 2 pkt 1-3 uPzp. 
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5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. 

Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 

ustawy Pzp. 

6.  Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7.  Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia 

innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument 

zabezpieczenia powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia 

bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego. 

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ 

PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE 

SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO 

ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU 

 

1. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcą, zobowiązany jest do 

uwzględnienia poniższych wymagań, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

a) Podwykonawca zastosuje się do postanowień niniejszej Umowy na tyle, na ile 

one odnoszą się do robót budowlanych, dostaw lub usług, jakie mają zostać 

wykonane przez tego Podwykonawcę, 

b) Podwykonawca nie ustanowi żadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub w 

jakikolwiek inny sposób nie obciąży prawami osób trzecich żadnej części dostaw, 

robót budowlanych ani usług, 

c) prawa i zobowiązania Podwykonawcy, wynikające z zawartej z nim przez 

Wykonawcę umowy, nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez, 

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy, 

d) Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu do 

zaakceptowania projektów umów, projektów zmian umów oraz poświadczonych 

za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo i ich zmian, 

których przedmiotem są roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar 

umownych z tego tytułu, 

e) Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu, 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 

o podwykonawstwo i ich zmian, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 
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jeżeli ich wartość jest równa lub większa niż 0,5% wartości Umowy określonej w 

§ 3 ust. 1 Umowy,  

pod rygorem naliczenia kar umownych z tego tytułu, 

f) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy wynosić będzie nie więcej niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub robót budowlanych, 

g) zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy uwarunkowana będzie przedstawieniem 

przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

Dalszym Podwykonawcom,  

h) w umowie zastrzeżona będzie kara umowna z tytułu braku zapłaty przez 

Podwykonawcę należnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom, 

i) w umowie zastrzeżona będzie kara umowna z tytułu braku zmiany umowy o 

dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli będzie on dłuższy niż 

30 dni, 

j) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających 

uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy obejmującego zakres umowy; ani 

zapisów uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego 

Wykonawcy. 

2. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo. 

 

XVII INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH 

PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY LUB USŁUGI, KTÓRE Z UWAGI NA WARTOŚĆ 

LUB PRZEDMIOT DOSTAW LUB USŁUG NIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI 

PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU 

 

Po zawarciu Umowy z Podwykonawcą odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy 

Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub jej 

zmiany z Podwykonawcą (Dalszym Podwykonawcą), a w przypadku robót budowlanych 

przedstawia też dokumentację określającą w sposób jednoznaczny zakres robót 

wykonywanych przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę). Niniejszemu rygorowi 

podlegają umowy lub ich zmiany, których przedmiotem są roboty budowlane oraz umowy 

lub ich zmiany, których przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli ich wartość jest równa 

lub większa niż 0,5% wartości Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy. 

 

XVIII. WZÓR UMOWY /ZMIANA UMOWY 
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1. Jako odrębny załącznik nr 6 do SIWZ, Zamawiający zamieścił wzór umowy (wraz z 

wzorami oświadczeń i karty gwarancyjnej), która określa warunki realizacji 

przedmiotowego zamówienia publicznego. 

2. Oprócz możliwości dokonania zmian do umowy, przewidzianych w postanowieniach 

wzoru umowy w sytuacjach określonych w § 3 ust. 7, 10, 11, 12, niewymagających 

sporządzenia aneksu do umowy, Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy 

wymagające formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem 

nieważności: 

1) zmianę materiałów na inne niż przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia 

pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego, przy czym nie 

może ona zwiększać wynagrodzenia ani pogorszyć jakości wykonania 

przedmiotu umowy. Zmiana taka może nastąpić w przypadku obniżenia kosztu 

ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację, konserwację, itp. 

2) zmiana przedstawicieli stron (osób wskazanych w § 9) ze względów losowych 

lub ze względów organizacyjnych; 

3) ze względów leżących po stronie Wykonawcy dopuszcza się zmianę sposobu 

wykonania Przedmiotu Umowy, gdy: 

 Wykonawca dokona zmiany zgłoszonego w ofercie zakresu rzeczowego 

wskazanego w § 6 umowy, wykonywanego przy udziale Podwykonawcy, z 

zachowaniem terminu wykonania Przedmiotu Umowy; 

 Wykonawca zgłosi Zamawiającemu potrzebę realizacji przedmiotu 

zamówienia przez Podwykonawców, pomimo niewskazania w ofercie żadnej 

części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa,  

 Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy, 

przy czym w przypadku, gdy Wykonawca, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu powoływał się na zasoby tego 

Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 

wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) Wystąpią w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy: istotne i nieistotne zmiany w 

dokumentacji projektowej (zgłoszone przez Wykonawcę, potwierdzone przez 

Projektanta i zatwierdzone przez Zamawiającego), których zaistnienie zostało 

spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia na etapie sporządzania 

dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich 

wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez Wykonawcę zamówienia 

podstawowego lub wykonanie robót nieprzewidzianych w dokumentacji 

projektowej - co pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia realizacji 
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zamówienia podstawowego dopuszcza się wydłużenie terminów realizacji 

Przedmiotu Umowy do: 14 dni ponad terminy określone w § 7 ust. 1 Umowy; 

5) konieczne zmiany w przypadku wystąpienia siły wyższej; 

3. Wszystkie wymienione powyżej postanowienia stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania 

Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

 

XIX. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE 

Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 

 

XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 

1. Ogólne. 

a) Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179-198) ustawy Pzp, 

przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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. 

b) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 

której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

c) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: 

 odwołanie do Prezesa Urzędu 

 skarga do sądu 

 

2. Odwołanie. 

a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

b) W niniejszym postępowaniu Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

● opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;  

● wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

● odrzucenia oferty odwołującego.  

d) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować zamawiającego o niezgodności z przepisami ustawy czynności 

podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 

podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 
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e) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy 

Pzp, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

f) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg 

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę 

orzeczenia. 

g) Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby. 

3. Skarga do sądu 

a) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

b) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. 

c) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie  

1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu. 

d) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie 

przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu 

 

Wrocław, lipiec 2015 
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…………………………………………………………………… 

pieczęć Wykonawcy 

 

Postępowanie nr: F/PN/3/2015 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

strona  

Z ogólnej liczby stron  

Nazwa wykonawcy: 

Adres: 

NIP: 

REGON: 

Telefon: Fax: 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
I. Niniejszym, po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SIWZ, w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: 

Przebudowa budynku przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie 

dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zadanie 1. 

składamy ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego. 

II. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać: 

w zakresie ustalonym z SIWZ, na podstawie dokumentacji projektowej, 

STWiORB, wizji lokalnej oraz w sposób wskazany w umowie, za cenę ofertową i 

w terminie wskazanym w poniższej tabeli:  

 

1 Cena ofertowa netto …………………………….zł 

2 Podatek VAT  …………………………….zł 

3 Cena ofertowa brutto …………………………….zł 

Słownie:…………………………………………………………………………………….zł brutto 

4 Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

 

……………dni kalendarzowych 

od daty podpisania umowy  

 

III. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SIWZ, w 

przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć 

umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz 

zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z 

treścią SIWZ w wysokości 10% ceny ofertowej brutto w formie: 

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

 

IV. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ. 

V. Deklarujemy okres rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia 36 

miesięcy liczonych od daty odbioru Przedmiotu Umowy lub po spisaniu Protokołu 
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Potwierdzenia Usunięcia Wad/Usterek jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną 

stwierdzone wady/usterki; 

VI.  Oświadczamy, że informacje zamieszczone na następujących stronach: 

………………………………………………… nie mogą być udostępniane (wypełnić, o ile dotyczy). 

W załączeniu Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić i wykazać że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

VII. Następujący zakres rzeczowy zamówienia powierzymy podwykonawcom (wypełnić, o 

ile dotyczy) 

Lp. Zakres 

1.  

2.  

 

VIII.  Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp (wypełnić, o ile dotyczy) 

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

 

IX. Oświadczamy, że wadium zostało wniesione w formie: …………………………..………. 

w kwocie:........................................................zł. 

X. Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający zwraca wadium w 

przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu:  

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

XI.  Wraz z ofertą składamy: 

dokumenty wymienione w rozdz. V specyfikacji  

 

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

    (miejscowość, data)        (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
     do podejmowania zobowiązań) 
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nr postępowania: F/PN/3/2015 

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp 

 

Działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

(pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn: 

Przebudowa budynku przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie 

dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zadanie 1. 
 

i będąc należycie upoważnionym/-nymi do jego reprezentowania oświadczam/-my, że  

 

1. Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

1
 

 

2. wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

2
. 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………….……….3 objętych przedmiotem 

zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła 

…………………....4 zł. 

 

 

 

 

..............................................   …………………………….………………………… 
         (miejscowość, data)    (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
                                                                 do reprezentowania Wykonawcy) 
 

                                                           

1
 W wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić 

2
 W wypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić.  

3
 Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.  
4
 Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług wymienionych 

wcześniej. 

 

Art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze 
zm.) 

3a. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
 



 29/58 

 

 

………………………………………………………………… 

Pieczęć Wykonawcy 

 
Postępowanie nr: F/PN/3/2015 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

strona  
z ogólnej liczby stron  

 

OŚWIADCZENIE Z ART. 22 UST. 1 ustawy Pzp 

Działając w imieniu  

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

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

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

 (pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

 

NIP:………..……………………………………………    

REGON:…………………………………………………  

i będąc należycie upoważnionym/-ymi do jego reprezentowania oświadczam/-my, że 

spełniam/-my warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:  

Przebudowa budynku przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie 

dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zadanie 1.  
 

wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), a mianowicie dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia,  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

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

               (miejscowość, data)      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
            do podejmowania zobowiązań) 

 
 
 
Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia.  
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……………………………………………………………………

………. 

Pieczęć Wykonawcy 

 

Postępowanie nr: F/PN/3/2015 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

strona  

z ogólnej liczby stron  

 

OŚWIADCZENIE Z ART. 24 UST. 1  ustawy Pzp 

Składając ofertę w przetargu pn:   

 

Przebudowa budynku przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie 

dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zadanie 1. 

 

 

Oświadczam/ -my, że nie podlegam/ -my wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 

907 ze zmianami). 

 

 

 

 

 

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

     (miejscowość, data)      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
        do podejmowania zobowiązań) 
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……………………………………………………………………

………. 

Pieczęć Wykonawcy 

 

Postępowanie nr: F/PN/3/2015 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

strona  

z ogólnej liczby stron  

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

INFORMACJA Z ART. 26 UST. 2d ustawy Pzp 

 

Składając ofertę w przetargu pn:   

 

Przebudowa budynku przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie 

dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zadanie 1. 

 

 

Oświadczam/my, że należymy / nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w 

art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj.Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)  

 

*
 
- Wykonawca odpowiednio skreśla 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ilekroć w 

ustawie jest mowa o: 

 grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są 

kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w 

tym również tego przedsiębiorcę; 

 przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej, a także: 

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą 

lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są 

działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, 

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek 

lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4 (w art. 4 ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów), nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, 

choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej jeżeli podejmuje dalsze działania 

podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 (ww. ustawy), 

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 (w art. 4 ww. ustawy) – na 

potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz 

praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 
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 przejęciu kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub 

pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, 

przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają 

wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; 

uprawnienia takie tworzą w szczególności: 

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo 

użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy 

zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub 

rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na 

podstawie porozumień z innymi osobami, 

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę 

członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce 

osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na 

podstawie porozumień z innymi osobami, 

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy 

zależnego), 

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą 

zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę).  

 

 

 

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy.  

1………………………………………………………… 

2………………………………………………………… 

3………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................     …………………………………………..
* 

     (miejscowość, data)      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
        do podejmowania zobowiązań) 
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…………………………………………………………… 

Pieczęć Wykonawcy 

 

Postępowanie nr: F/PN/3/2015 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

strona  

z ogólnej liczby stron  

 

Wykaz wykonanych robót 

 
Przebudowa budynku przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie 

dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zadanie 1. 
 
 

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie - spełniających warunki określone w Rozdziale IV pkt.1 ppkt 2 SIWZ.   

 

l.p 
Odbiorca robót 

Nazwa roboty / 
lokalizacja 

  

Termin rozpoczęcia realizacji i 
termin zakończenia realizacji  

1. 
2. 3. 5. 

1.  Nazwa roboty: 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

lokalizacja……………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

wskazana robota  obejmowała roboty 
elektryczne i sanitarne 
 

TAK/NIE * 

 
 
od……………………………….… 

dd/mm/rrrr 
 
 
do…………………………….…… 

dd/mm/rrrr 

* - niepotrzebne skreślić 

UWAGA ! Należy załączyć dowody dotyczące ww. najważniejszych robót, określające czy te 

roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
 
 
 

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

       

       (miejscowość, data)     (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
                        do podejmowania zobowiązań)
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Postępowanie nr F/PN/3/2015 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

UMOWA nr …………………………Wzór 

na wykonanie robót budowlanych 

 

Umowa zawarta w dniu ........................2015 r. we Wrocławiu pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie Filia we 

Wrocławiu ul. Braniborska 59; 53-680 WROCŁAW 

 

reprezentowaną przez: 

1 ..............................................................  

przy akceptacji finansowej: 

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

posiadającą  numer identyfikacji podatkowej NIP: 675-00-07-593 

oraz REGON: 000275843 

zwaną dalej „Zamawiającym", 

a 

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

 

z siedzibą.............................................................................................................. 

 

wpisaną/ ym do Rejestru/ ewidencji pod numerem:..................................................... 

reprezentowaną/ ym przez: 

1 ..............................................................  

2 ...............................................................  

Zwaną/ ym dalej Wykonawcą 

 

Tryb zawarcia umowy: 

Niniejsza umowa jest wynikiem zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 907 ze zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej 
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oferty w postępowaniu przetargowym nr F/ PN/3/2015 prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

Nazwa zadania: 

Przebudowa budynku przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie 

dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zadanie 1. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przebudowy budynku przy ul. 

Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie dostosowania do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej - zadanie 1.  

Zakres robót do wykonania obejmuje: 

 część robót instalacji elektrycznych wewnętrznych dla przebudowy budynku w 

zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej obejmujących 

zmiany w tablicy RG- wyłącznik PWP i zasilania hydroforu; 

 całość robót związanych z instalacją hydrantową p.poż. dla celów przebudowy 

budynku w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z: 

a) Dokumentacją Projektową (Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, Przedmiary) 

- zał. Nr 1 do umowy;  

b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zał. Nr 2 do 

umowy; 

c) przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami bhp, przepisami ochrony 

przeciwpożarowej budynków, obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz prawem 

obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej placu budowy i uznał, że stan terenu 

budowy umożliwia mu prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca 

oświadcza, iż zapoznał się z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

4. Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy zostaną wykonane z materiałów 

Wykonawcy, przy czym na wszystkie zastosowane materiały Wykonawca zobowiązany 

jest posiadać wymagane: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na 

ich stosowanie w budownictwie i okazywać je na każde żądanie inwestora lub 

inspektora nadzoru.  
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§2 

Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna 

część niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa: 

1. Niniejsza Umowa; 

2. Dokumentacja Projektowa        - zał. nr 1 

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   - zał. nr 2 

4. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym    - zał. nr 3 

5. SIWZ           -zał. nr 4 

6. Oświadczenie końcowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 

 o zapłacie          – zał. nr 5 

7. Karta gwarancyjna        -  zał. nr 6 

8. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy     -  zał. nr 7 

 

§3 

Wartość przedmiotu umowy  

1. Przewidywaną / wstępną - wysokość wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy 

za zrealizowany przedmiot zamówienia  -  uwzględniającą wszystkie składniki 

określone w niniejszej umowie ustala się na kwotę: 

a. kwota netto:      ....................................... PLN  

b. VAT:       ....................................... PLN 

c. kwota brutto (suma poz. a i b):   ....................................... PLN 

 (słownie: 

.......................................................................................................................) 

 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym 

wynikającym z kosztorysu ofertowego (wykonanego zgodnie z przepisami Ustawy 

Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie Rozporządzeniami wykonawczymi, 

obowiązującymi przepisami techniczno -budowlanymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej ) stanowiącego załącznik Nr 3 do Umowy.  

Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi robót  - opisanemu w § 1 niniejszej Umowy, 

w dokumentacji projektowej (obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze, 

przedmiary ) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 

stanowiących załączniki do SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy. 

Zawiera ono również wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę 

przychodu z tytułu wykonania niniejszego zamówienia, jak również koszty usług i 

robót pomocniczych nieujętych w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robót – a 

których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia jak np. wszelkie koszty robót przygotowawczych, pomocniczych, 
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tymczasowych, porządkowych i zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu 

budowy, koszty zajęcia pasa drogowego oraz sporządzenia projektu ruchu 

zastępczego itp.; koszty wykonania niezbędnych prób, badań, uzgodnień, zajęć 

terenu dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, 

itp.; wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu 

urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, 

wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, 

przeprowadzeniem szkoleń, itp. – które zawarte są w kosztach robót 

wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik Nr 3 do 

Umowy. 

3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia - będzie 

określona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z dokonanych 

i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiarów powykonawczych robót nie 

wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, oraz sporządzonych na 

ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych: 

 robót zgodnych z przekazanymi wykonawcy przedmiarami (zwanych dalej 

robotami przedmiarowymi); 

 robót nieujętych w robotach przedmiarowych . 

4. Ceny jednostkowe robót przedmiarowych użyte przez Wykonawcę w kosztorysie 

ofertowym pozostają niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Zamówienie należy realizować zgodnie ze zobowiązaniem Wykonawcy 

zawartym w ofercie. Jeżeli Wykonawca przedstawił w ofercie konkretne 

nazwy materiałów, które zabuduje, konkretne technologie, to zobowiązany 

jest je zastosować w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Kosztorys powykonawczy robót przedmiarowych - stanowi kalkulację 

sporządzoną metodą uproszczoną -  która jest podstawą wynagrodzenia Wykonawcy  

ustalonego w § 3 ust. 1 Umowy . 

7. Kosztorys powykonawczy robót nieujętych w robotach przedmiarowych -  

stanowi kalkulację która jest podstawą wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót 

budowlanych, koniecznych do wykonania, sporządzoną: 

metodą uproszczoną w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem 

poza przedmiot zamówienia, określonego w § 1 ust. 1 Umowy, których ilość 

jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze 

robót ( na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał 

wyceny robót ) została zaniżona - w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek 

przedmiarowych, którą należy wykonać celem zrealizowania i oddania do 

użytkowania przedmiotu zamówienia; 
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lub metodą szczegółową w przypadku: 

b) konieczności wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem 

poza przedmiot zamówienia, określony w § 1 ust. 1 Umowy, które zostały 

pominięte w przedmiarach robót (na podstawie których Wykonawca sporządził 

kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót), a których wykonanie jest konieczne 

do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust.7 lit. a) roboty konieczne zostaną one 

wykonane po sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności 

wykonania robót wraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania - potwierdzonego przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - a w przypadku ustanowienia nadzoru 

autorskiego również przez Projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz po 

zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Rozliczenie tych robót nastąpi na podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie metodą 

uproszczoną sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych 

robót nieujętych w robotach przedmiarowych - przy zastosowaniu cen 

jednostkowych robót użytych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym . 

9. W przypadku, o którym mowa w ust.7 lit. b) roboty konieczne, zostaną one 

wykonane po sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności 

wykonania robót wraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania - potwierdzonego przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – a w przypadku ustanowienia nadzoru 

autorskiego również przez Projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz po 

zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Rozliczenie tych robót nastąpi na podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie metodą 

szczegółową sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych 

robót nieujętych w kosztorysie powykonawczym robót przedmiarowych -  

przy użyciu średnich składników cenotwórczych ( Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorów 

„SEKOCENBUD” z kwartału poprzedzającego datę zawarcia Umowy – zgodnie z 

nieobowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 

dn. 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych 

(Dz.U.2001 Nr 80 poz.867). 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

dokumentacji projektowej robót podstawowych – w sytuacji, gdy wykonanie tych 

robót będzie niezbędne dla prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami prawa wykonania przedmiotu 

umowy, określonego w § 1 ust. 1 Umowy. 
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Roboty zamienne – zostaną wykonane po sporządzeniu przez Kierownika Budowy 

protokołu konieczności wykonania robót zamiennych wraz ze wstępną 

kalkulacją ich wykonania – potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru  

Inwestorskiego, a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również przez 

Projektanta sprawującego nadzór autorski oraz po zatwierdzeniu przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

Rozliczenie robót zamiennych w odniesieniu do robót przedmiarowych nastąpi na 

podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obmiarów 

powykonawczych robót zamiennych, oraz sporządzonych na ich podstawie 

kosztorysów różnicowych ( których wartość zostanie uwzględniona w stosunku do 

wartości przedmiotu Umowy określonej  w § 3 ust. 1 Umowy ) - sporządzonych w 

oparciu o następujące zasady:  

a) należy obliczyć: cenę robót przedmiarowych - w oparciu  o kosztorys robót 

przedmiarowych,  

b) należy obliczyć: cenę robót zamiennych - w oparciu o kosztorys robót 

zamiennych,  

c) należy obliczyć: różnicę pomiędzy ceną robót podstawowych i ceną robót 

zamiennych – w oparciu o różnicę pomiędzy wartością kosztorysu robót 

przedmiarowych i kosztorysu robót zamiennych. 

Obliczenia ceny robót przedmiarowych oraz ceny robót zamiennych należy 

dokonać w oparciu o następujące zasady: 

a) ceny jednostkowe robót przedmiarowych i zamiennych - należy przyjąć z 

kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę w postępowaniu 

przetargowym - stanowiącym załącznik Nr 3 do Umowy zgodnie z § 3 ust. 2 

Umowy,  

b) w przypadku - gdy występują roboty, których nie można rozliczyć w oparciu o ceny 

jednostkowe robót zawartych w kosztorysie ofertowym - ceny jednostkowe robót 

zamiennych należy obliczyć przy użyciu średnich składników cenotwórczych ( Rb-g, 

M, S, Kp, Z ) przyjętych z publikatorów „SEKOCENBUD” z kwartału poprzedzającego 

datę  zawarcia Umowy - w oparciu o kosztorys robót zamiennych sporządzony 

metodą szczegółową, zgodnie z nieobowiązującym rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.13 lipca 2001r.w spawie metod 

kosztorysowania obiektów i robót budowlanych ( Dz.U.2001 Nr 80 poz.867). 

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych - niezbędnych do sporządzenia 

kosztorysu robót zamiennych sporządzonego metodą szczegółową będą w 

kolejności : 

a) normy zawarte w kosztorysie ofertowym złożonym przez Wykonawcę w 

postępowaniu przetargowym i stanowiący załącznik Nr 3 do Umowy,  
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b) odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych ( KNR-y ) – zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

c) odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Norm Rzeczowych ( KNNR-y )-  

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

d) wycena indywidualna - zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Ilość jednostek przedmiarowych robót, które miały być pierwotnie wykonane (roboty 

przedmiarowe) - należy przyjąć z kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę 

w postępowaniu przetargowym, stanowiącym załącznik Nr 3 do Umowy . 

Ilość jednostek przedmiarowych robót zamiennych, należy przyjąć w oparciu o 

faktyczną ilość wykonanych jednostek robót zamiennych - wynikających z dokonanych 

i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obmiarów 

powykonawczych robót zamiennych. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonania pewnego zakresu robót 

przewidzianych w dokumentacji  projektowej -  w sytuacji,  gdy ich wykonanie będzie 

zbędne dla prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami prawa, wykonania przedmiotu 

umowy, określonego w § 1 ust. 1 Umowy. 

Roboty takie w dalszej części Umowy nazwane zostają robotami zaniechanymi. 

Roboty zaniechane - zostaną pominięte w realizacji po sporządzeniu przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokołu konieczności pominięcia 

wykonania robót przedmiarowych wraz ze wstępną kalkulacją ich wartości – 

potwierdzonego przez Przedstawiciela Zamawiającego, a w przypadku ustanowienia 

nadzoru autorskiego również przez Projektanta sprawującego nadzór autorski oraz 

przy parafowaniu przez Kierownika Budowy. 

Rozliczenie robót zaniechanych w odniesieniu do robót przedmiarowych nastąpi 

na podstawie kosztorysów robót zaniechanych (których wartość zostanie 

odliczona od wartości przedmiotu Umowy, określonej  w § 3 ust. 1 Umowy ) - 

sporządzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i  parafowanych przez 

Kierownika Budowy w oparciu o następujące zasady: 

- cenę robót zaniechanych - należy obliczyć w oparciu o kosztorys robót 

zaniechanych, przyjmując ceny jednostkowe robót zaniechanych z kosztorysu 

ofertowego złożonego przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym – 

stanowiącym załącznik Nr 3 do Umowy.  

- ilość jednostek przedmiarowych robót zaniechanych - które miały być pierwotnie 

wykonane, należy przyjąć z kosztorysu ofertowego złożonego przez 

Wykonawcę w postępowaniu przetargowym - stanowiącym załącznik Nr 3 do 

Umowy  zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy. 
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12. Wartość wynagrodzenia zostanie naliczona wg obowiązującego stanu prawnego tj. z 

zastosowaniem w obliczeniu ceny brutto aktualnych stawek podatku VAT. Wykonawca 

zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany naliczania podatku VAT wg stawek 

wynikających ze zmian w przepisach prawa tj. z dniem wejścia w życie tego prawa, 

przy czym wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie. Nie stanowi to zmiany niniejszej 

umowy. 

 

§4 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 10% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy 

określonej w § 3 umowy tj.: ............................PLN  

 (słownie: ...................................................................................) 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy na 

zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminach i 

wysokościach jak niżej: 

a) 70 % - wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane., 

b) 30 % - wartości zabezpieczenia najpóźniej w piętnastym dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady.  

 

§5 

Warunki płatności 

1. Rozliczenie za cały przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą, po zakończeniu 

przedmiotu umowy i podpisaniu przez obie strony pozytywnego protokołu odbioru 

końcowego. 

2. Wraz z fakturą Wykonawca dostarczy oświadczenia podwykonawców i dowody, o 

których mowa w ust. 4.  

3. Faktura płatna będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

niekwestionowanych dokumentów rozliczeniowych, na konto Wykonawcy o nr 

…………………………… 

4. Płatność faktury Wykonawcy będzie zrealizowana po przedstawieniu przez 

Wykonawcę należycie podpisanych oświadczeń Podwykonawców (Dalszych 

Podwykonawców) wraz z dowodem zapłaty, że zostały uregulowane wszystkie 

należności wynikające z wykonania przez niego robót, dostaw lub usług odebranych 
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przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego i zafakturowanych przez Wykonawcę, 

a objętych umową o podwykonawstwo. W razie braku przedstawienia stosownych 

oświadczeń Zamawiający zatrzyma część wynagrodzenia Wykonawcy przypadającego 

na roboty wykonane przez Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców) do czasu 

wyjaśnienia sprawy. Zamawiający ma nadto prawo do zatrzymania części 

wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającej wysokości pieniężnej kaucji gwarancyjnej 

ustanowionej w relacji Wykonawca – Podwykonawca, do czas zwrotu tej kaucji przez 

Wykonawcę Podwykonawcy. Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku 

ustanowienia kaucji w relacji Podwykonawca – Dalszy Podwykonawca. 

5. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 

przelać na konto Wykonawcy określoną kwotę. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu 

umowy. 

 

§6 

Podwykonawcy  

1. Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście: 

a) …..………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………….. 

2. Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców: 

a) ……………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………….. 

3. Zasady dotyczące Podwykonawców mają zastosowanie do Dalszych Podwykonawców. 

Postanowienia punktów 4-17 stosuje się odpowiednio. 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są 

roboty budowlane wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez 

Podwykonawcę umowy z Dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy lub 

projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, nie później niż 7 dni przed jej planowanym zawarciem. Wraz z projektem 

umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmian, Wykonawca przedłoży odpis z 

KRS lub inny właściwy dokument potwierdzający uprawnienia wskazanych w projekcie 

osób do zawarcia umowy lub jej zmiany. 

6. Zamawiający wyrazi stanowisko w sprawie przedłożonego projektu umowy lub 

projektu zmian do umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 
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budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę projektu 

umowy lub jej zmiany. 

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi 

dokumentami, nie wyrazi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na 

zawarcie umowy lub jej zmianę. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Podwykonawcą umowy, której 

przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego projektem. Ten sam obowiązek dotyczy zmian do umowy. 

9. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcą, zobowiązany jest do 

uwzględnienia poniższych wymagań, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie 

przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

a) Podwykonawca zastosuje się do postanowień niniejszej Umowy na tyle, na ile 

one odnoszą się do robót budowlanych, dostaw lub usług, jakie mają zostać 

wykonane przez tego Podwykonawcę, 

b) Podwykonawca nie ustanowi żadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub w 

jakikolwiek inny sposób nie obciąży prawami osób trzecich żadnej części 

dostaw, robót budowlanych ani usług, 

c) prawa i zobowiązania Podwykonawcy, wynikające z zawartej z nim przez 

Wykonawcę umowy, nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez, 

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy, 

d) Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu do 

zaakceptowania projektów umów, projektów zmian umów oraz poświadczonych 

za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo i ich 

zmian, których przedmiotem są roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar 

umownych z tego tytułu, 

e) Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu, 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 

o podwykonawstwo i ich zmian, których przedmiotem są dostawy lub usługi 

jeżeli ich wartość jest równa lub większa niż 0,5% wartości Umowy określonej 

w § 3 ust. 1 Umowy,  

pod rygorem naliczenia kar umownych z tego tytułu, 

f) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy wynosić będzie nie więcej niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub robót budowlanych, 

g) zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy uwarunkowana będzie przedstawieniem 

przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

Dalszym Podwykonawcom,  
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h) w umowie zastrzeżona będzie kara umowna z tytułu braku zapłaty przez 

Podwykonawcę należnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom, 

i) w umowie zastrzeżona będzie kara umowna z tytułu braku zmiany umowy o 

dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli będzie on dłuższy 

niż 30 dni, 

j) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających 

uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy obejmującego zakres umowy; ani 

zapisów uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez 

Zamawiającego Wykonawcy. 

10. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo. 

11. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego po dokonaniu czynności o których mowa w ust. 3 - 9. 

12. Po zawarciu Umowy z Podwykonawcą odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub 

Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy lub jej zmiany z Podwykonawcą (Dalszym Podwykonawcą), a w przypadku 

robót budowlanych przedstawia też dokumentację określającą w sposób jednoznaczny 

zakres robót wykonywanych przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę). 

Niniejszemu rygorowi podlegają umowy lub ich zmiany, których przedmiotem są 

roboty budowlane oraz umowy lub ich zmiany, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, jeżeli ich wartość jest równa lub większa niż 0,5% wartości Umowy określonej 

w § 3 ust. 1. 

13. Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę kopii umowy lub jej zmiany, o których 

mowa w ust. 12, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, w przypadkach, o których mowa w ust. 9. Jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest dłuższy niż 30 dni, 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia zmiany 

tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 11 

ust. 1 lit. g. 

14. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi Zamawiający może zapłacić (w złotych polskich PLN) 

bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych 
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Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie. Zapłaconą 

Podwykonawcy kwotę Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 14 Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o zamiarze bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza 7 – dniowy termin liczony od dnia doręczenia 

informacji o zamiarze bezpośredniej zapłaty na zgłaszanie uwag przez Wykonawcę. 

16. Termin płatności wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni 

od daty przedłożenia ostatecznych wyjaśnień przez Wykonawcę, o których mowa w 

art. 143c ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

17. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy dotyczących Podwykonawców, ani 

postanowień umów, zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami, Wykonawca 

odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania Podwykonawców, jak 

za własne. 

 

§7 

Terminy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie- 

zgodnym ze złożoną ofertą- …… dni od daty zawarcia umowy tj do dnia……………….. 

2. Wprowadzenie na teren budowy odbędzie się w terminie ustalonym przez strony, nie 

później niż 7 dni od daty zawarcia umowy  

3. Wykonanie przedmiotu umowy będzie równoznaczne z dokonaniem przez inspektora 

nadzoru wpisu do Dziennika Budowy potwierdzającego zakończenie wykonania robót 

budowlanych i gotowość przedmiotu umowy do odbioru.  

 

§8 

Obowiązki stron 

Obowiązki Zamawiającego: 

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy przedstawicielowi Wykonawcy tj. 

Kierownikowi budowy, po dostarczeniu przez Wykonawcę polisy, o której mowa w § 

12 Umowy z zastrzeżeniem, że do poszczególnych pomieszczeń obiektu, w których 

mają być prowadzone roboty Wykonawca będzie wprowadzany na bieżąco stosownie 

do realizacji robót w terminach ustalonych w Harmonogramie robót. 

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i dokonanie rozliczeń finansowych robót. 

3. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

4. Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku Budowy prowadzonym przez 

Wykonawcę, a dostarczonym przez Zamawiającego. 

5. Udostępnianie Wykonawcy punktu poboru wody, energii elektrycznej i toalety 

bezpłatnie. 
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6. Zapłata wynagrodzenia za odebrane roboty na zasadach określonych w § 5 

umowy. 

Obowiązki Wykonawcy, w szczególności: 

1. Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego 

robót, zwanego dalej Harmonogramem, w ciągu 5 dni od dnia przekazania placu 

budowy. 

Zamawiający w ciągu 5 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest zobowiązany 

zaakceptować Harmonogram lub odmówić jego akceptacji. W razie braku akceptacji 

Harmonogramu Wykonawca jest zobowiązany dokonać poprawek w ciągu 5 dni od 

otrzymania od Zamawiającego informacji o uwagach. Wykonawca sporządzając 

Harmonogram musi uwzględnić, że dostawa materiałów i odbiór odpadów muszą być 

realizowane na bieżąco ze względu na brak odpowiedniego terenu na ich 

składowanie. Harmonogram musi uwzględniać fakt, że roboty począwszy od 1 

września 2015 roku będą prowadzone w czynnym budynku dydaktycznym. 

2. Uzyskanie na własny koszt wszelkich pozwoleń wydawanych przez organy 

administracyjne niezbędnych dla należytego wykonania robót, w tym pozwoleń i 

uzgodnień z organami administracji oraz wymaganego zgłoszenia do Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W razie konieczności Zamawiający udzieli, na 

wniosek wykonawcy, stosownego pełnomocnictwa wyznaczonemu przez wykonawcę 

przedstawicielowi.  

3. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy tj. 

robót budowlano-montażowych zgodnie z dokumentacją projektową, oraz 

specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

aktualnie obowiązującymi normami polskimi, zasadami sztuki budowlanej, polskim 

prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi 

obowiązującymi przepisami. 

4. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie: wszelkich niezbędnych 

zabezpieczeń, ogrodzeń, podłączeń instalacji i wszystkich innych czynności 

niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany 

zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za obszar robót od chwili przekazania placu budowy. 

5. Skuteczne zabezpieczenie obszaru budowy przed dostępem osób trzecich oraz 

zabezpieczenie mienia własnego i powierzonego przez Zamawiającego przed 

kradzieżą i zniszczeniem. 

6. Prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem 

dokonywania wpisów i potwierdzeń, sporządzanie w razie potrzeby notatek i 

protokołów. 
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7. Powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 

zakryciu. 

8. Bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 

9. Zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające niezbędne (wg 

wymagań formalno-prawnych) uprawnienia, licencje, szkolenia i badania oraz 

dopuszczenia. 

10. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych oraz 

zabezpieczenie transportu. 

11. Wykonujący prace budowlane pracownicy powinni posiadać ubrania robocze zgodnie 

z wymogami przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. 

12. Podczas realizacji robót objętych umową Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć 

swym pracownikom właściwe warunki higieniczno-sanitarne. 

13. Wykonując roboty budowlane Wykonawca jest zobowiązany do wbudowania 

wyłącznie materiałów o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji 

technicznej (lub równoważnym opisywanym), dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie i posiadających odpowiednie świadectwa oraz aprobaty techniczne. 

14. Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa i 

inne dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów, przed ich 

wbudowaniem, natomiast po wykonaniu zamówienia zgromadzić te dokumenty i 

przekazać je w komplecie wraz z pełną dokumentacją powykonawczą przedmiotu 

umowy. 

15. W wypadku wątpliwości, co jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania 

robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przeprowadzi stosowne badania przez 

niezależnych biegłych. 

16. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały 

bądź wykonane prace są niezgodne z umową lub przepisami prawa, to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały 

bądź wykonane prace są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego. 

17. Utrzymanie porządku w czasie realizacji prac i uporządkowania oraz przekazania 

zamawiającemu terenu i miejsca robót po zakończeniu robót w stanie czystym i 

uporządkowanym . 

18. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po 

zakończeniu prac z jednoczesnym doprowadzeniem wszystkich elementów do stanu 

pierwotnego. 

19. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z winy 

Wykonawcy w czasie realizacji przedmiotu umowy. 
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20. Wykonawca – jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 27.04.2001 r. o 

odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) – ma obowiązek 

zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą 

o odpadach oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz zgłoszenie informacji o 

wytwarzanych odpadach. 

 
§9 

Nadzór 

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie:  

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

 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy: 

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

3. Ustanowieni inspektor nadzoru i kierownik robót działają w ramach obowiązków 

ustalonych przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 

U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).  

 

§10 

Odbiory robót 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1.1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

1.2. odbiór końcowy, 

1.3. odbiór ostateczny po okresie rękojmi i gwarancji. 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku 

budowy po uprzednim zgłoszeniu robót do odbioru przez Kierownika Budowy. 

3. Odbiór końcowy: 

3.1 Odbioru końcowego dokonuje się 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 Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia 

Wykonawcy.  

3.2 Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale: Wykonawcy, 

Inspektora Nadzoru, i upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

3.3 Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, 

kompletną dokumentację powykonawczą, wszystkie dokumenty pozwalające na 

ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności sporządzone 
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podczas przebiegu robót protokoły i notatki oraz świadectwa jakości, certyfikaty i 

aprobaty dotyczące wbudowanych materiałów. 

3.4 Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi nie później niż w terminie 7 dni licząc od 

daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. 

3.5 Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie 

wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

3.6 Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, 

Zamawiający sporządzi Listę Wad i/lub Usterek i załączy ją do Protokołu Odbioru 

Końcowego wyznaczając w nim jednocześnie termin ich usunięcia. 

3.7 Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone 

wady: 

a) Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad 

wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie. Terminem odbioru końcowego w takich sytuacjach będzie 

termin usunięcia wad określony w Protokole Usunięcia Wad, 

b) Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

 jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, zażądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, 

zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych 

i odszkodowań na zasadach określonych w niniejszej Umowie, 

 w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po 

raz drugi, Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

4. Odbiór ostateczny po okresie rękojmi i gwarancji (pogwarancyjny): 

4.1. Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze ostatecznym po uprzednim 

powiadomieniu o terminie przez Zamawiającego. 

4.2. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich 

wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę z 

wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad. 

4.3. Z czynności odbioru po okresie gwarancji sporządza się protokół, który będzie 

zawierać ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz 

termin na ich usunięcie. 

4.4. Wykonawca ma obowiązek usunąć stwierdzone w toku odbioru wady w 

wyznaczonym terminie. W przypadku nie dopełnienia powyższego warunku, 
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Zamawiający zleci usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

5. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były 

przewidziane niniejszą Umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te 

badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane 

materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku, koszty tych badań 

obciążają Zamawiającego. 

 

§11 

Kary 

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach i 

w następujących wysokościach: 

a) za zwłokę  w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości: 500 zł, za każdy 

dzień zwłoki  liczony od upływu terminu wskazanego w § 7 ust. 1 do daty 

dokonania przez inspektora nadzoru wpisu do Dziennika Budowy 

potwierdzającego zakończenie wykonania robót budowlanych i gotowość 

przedmiotu umowy do odbioru, zgodnie z § 7 ust. 3; 

b) za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze 

ostatecznym – w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

c) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmiany umowy o roboty 

budowlane w wysokości 1 000 zł; 

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zmian takiej 

umowy, w terminie 7 dni od ich zawarcia, w wysokości 100 zł za każdy dzień 

opóźnienia; 

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o wartości równej 

lub większej niż 0,5% wartości Umowy określonej w § 3 ust. 1 lub jej zmiany w 

terminie 7 dni od ich zawarcia w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. 

f) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 100 zł za każdy 

dzień opóźnienia; 

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia; 
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h) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy oraz odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu 

umowy; 

Kara powyższa nie podlega sumowaniu z innymi karami. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy: 

1) Wykonawca nie przystąpił do wykonania przedmiotu umowy pomimo dwukrotnych 

pisemnych wezwań Zamawiającego; 

2) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 

dni; 

3) zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy. 

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, 

Zamawiający wypłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto 

przedmiotu umowy (§ 3 ust. 1 pkt c) z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile 

wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

 

§12 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności z sumą gwarancyjną nie niższą niż kwota, o 

której mowa w §3 ust.1 lit.c) umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w 

powyższych ustępach, przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, tj. 

do dnia podpisania protokołu Odbioru Końcowego lub Protokołu Potwierdzenia 

Usunięcia Wad, jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzono wady. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie do 2 dni 

przed datą rozpoczęcia realizacji zamówienia, kopię polisy ubezpieczeniowej, a w 

przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, 

zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego 

dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia – pod rygorem 

zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów 

wpłat składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu 

terminu zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu 

ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

6. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody 

Zamawiającego. 

7. Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowie 

ubezpieczeniowej. 

 

§13 

Warunki gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości na cały 

wykonany przedmiot umowy oraz 60 miesięczną rękojmię. 

2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad, w razie ich 

stwierdzenia przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady 

materiałowe oraz wady w robociźnie. 

3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych 

wad bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady, 

chyba, że Strony poczynią inne ustalenia w formie pisemnej. 

4. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin 

gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 

5. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub 

rękojmi. 

6. Warunki gwarancji strony określiły we wzorze Karty Gwarancyjnej, który stanowi 

Załącznik Nr 6 do umowy. Karta Gwarancyjna zostanie podpisana w dniu 

protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru 

końcowego. 

 

§14 

Zmiany Umowy 

1. Zgodnie z art. 144 ust.1 Ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty (załącznik nr 3 do umowy), na 
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podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem wprowadzenia zmian, 

których warunki podano w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian wartości przedmiotu umowy i sposobu 

wykonania zamówienia w sytuacjach określonych w § 3 ust. 7, 10, 11, 12, 

niewymagających sporządzenia aneksu do umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy wymagające formy pisemnej 

w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności:  

6) zmianę materiałów na inne niż przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia 

pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego, przy czym nie 

może ona zwiększać wynagrodzenia ani pogorszyć jakości wykonania 

przedmiotu umowy. Zmiana taka może nastąpić w przypadku obniżenia kosztu 

ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację, konserwację, itp. 

7) zmiana przedstawicieli stron (osób wskazanych w § 9) ze względów losowych 

lub ze względów organizacyjnych; 

8) ze względów leżących po stronie Wykonawcy dopuszcza się zmianę sposobu 

wykonania Przedmiotu Umowy, gdy: 

 Wykonawca dokona zmiany zgłoszonego w ofercie zakresu rzeczowego 

wskazanego w § 6 umowy, wykonywanego przy udziale Podwykonawcy, z 

zachowaniem terminu wykonania Przedmiotu Umowy; 

 Wykonawca zgłosi Zamawiającemu potrzebę realizacji przedmiotu 

zamówienia przez Podwykonawców, pomimo niewskazania w ofercie żadnej 

części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach 

podwykonawstwa,  

 Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z 

Podwykonawcy, przy czym w przypadku, gdy Wykonawca, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powoływał się na 

zasoby tego Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia; 

9) Wystąpią w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy: istotne i nieistotne zmiany w 

dokumentacji projektowej (zgłoszone przez Wykonawcę, potwierdzone przez 

Projektanta i zatwierdzone przez Zamawiającego), których zaistnienie zostało 

spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia na etapie sporządzania 

dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich 

wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez Wykonawcę zamówienia 

podstawowego lub wykonanie robót nieprzewidzianych w dokumentacji 
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projektowej - co pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia realizacji 

zamówienia podstawowego dopuszcza się wydłużenie terminów realizacji 

Przedmiotu Umowy do: 14 dni ponad terminy określone w § 7 ust. 1 Umowy; 

10) konieczne zmiany w przypadku wystąpienia siły wyższej; 

4. Wszystkie wymienione w ust. 3 postanowienia stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania 

Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

 

§15 

Postanowienia końcowe 

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego możliwe jest na zasadach określonych w 

art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których 

Strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony nie mogą przenieść należności wynikających z umowy na osoby trzecie bez 

uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron. 

4. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy, w tym w okresie gwarancji i rękojmi i 

nie zakończonych rozliczeń z niej wynikających jest zobowiązany do informowania 

Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o 

wszczęciu postępowania układowego bądź upadłościowego, a także o zmianie adresu 

siedziby firmy zmianie adresu zamieszkania jej właściciela pod rygorem skutków 

prawnych wynikających z zaniechania oraz uznania za doręczoną korespondencję 

kierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 

przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa 

Budowlanego 

6. Niniejszą umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 5 do umowy 

-WZÓR- 

Do Umowy Nr..............................  ……………………………, dnia….………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE  

PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY* 

1. PODWYKONAWCA:………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowany przez:………………………………………………………………………………………….. 

2. WYKONAWCA:………………………………………………………………………………………………………… 

3. ZAMAWIAJĄCY:………………………………………………………………………………………………………. 

4. OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY*: 

 

Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca* oświadcza, że: 

a) do daty złożenia niniejszego Oświadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* 

otrzymał od Wykonawcy/ Podwykonawcy* zapłatę całości wynagrodzenia za roboty/ 

dostawy/ usługi wykonane w ramach Umowy Nr……………………………………….. z dnia 

…………………………. zawartej przez Wykonawcę/ Podwykonawcę* z Podwykonawcą/ 

Dalszym Podwykonawcą*, a dotyczącej…………………………………………………………………, 

b) w/w zapłata wynagrodzenia została zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy 

o podwykonawstwo Nr……………………………………….. z dnia ……………………………………….  

i wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec 

Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytułu tych płatności, 

c) w związku z dokonaniem zapłaty całości wynagrodzenia przez Wykonawcę/ 

Podwykonawcę* na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z tytułu Umowy 

Nr……………………………………….. Zamawiający nie posiada żadnych zobowiązań wobec 

Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie zobowiązania Zamawiającego 

względem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wygasły. 

5. Integralną częścią Oświadczenia jest dokument potwierdzający status prawny 

Podwykonawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru/ centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*). 

6. Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy przysługują/nie przysługują* roszczenia z 

tytułu kaucji gwarancyjnych w wysokości ……………………….., wymagalne w dniu 

…………… 

 

 

....................................................... 
     (pieczęć imienna i podpisy należycie upoważnionych  

  przedstawicieli podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 

 

* - odpowiednio skreślić 
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Załącznik nr 6 do umowy 

– KARTA GWARANCYJNA WZÓR - 

 

 

 

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

pieczęć Gwaranta 

 

KARTA GWARANCYJNA 

 

Gwarantem będącym Wykonawcą Umowy nr ..........z dnia........................................... 

 

jest ..................................................................................................................... 

 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest  

 

Zamawiający..................................................................................................... 

 

Wykonawca /Gwarant/ oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty 

budowlane wraz z urządzeniami zostały wykonane zgodnie z Umową, SIWZ, 

dokumentacją i specyfikacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z 

przepisami techniczno budowlanymi. Wykonawca udziela gwarancji na sprawne działanie 

i niezakłóconą eksploatację obiektu w zakresie wykonywanych prac, będących 

przedmiotem umowy. 

PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI 

 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy na wykonanie robót 

budowlanych nr…..  z dnia........  

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot umowy, w tym także za 

części realizowane przez podwykonawców.  

3. Okres gwarancji jakości na zrealizowane roboty budowlane oraz zamontowane 

urządzenia wynosi 36 miesięcy. 

4. Termin ten rozpoczyna się następnego dnia, licząc od daty ukończenia robót 

potwierdzonego w Protokóle odbioru końcowego, o którym mowa w paragrafie 10 

Umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad, w razie ich stwierdzenia przy 

odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 
 

1. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę /Gwaranta/ w formie 

pisemnej podając jej rodzaj. 
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2. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w 

tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiałyby 

użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla 

życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej 

szkody dla Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia  

wady niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w 

najwcześniej możliwym uzgodnionym terminie. 

3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, 

Zamawiający może – bez upoważnienia sądowego - zlecić usunięcie wad i szkód 

spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając 

powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy) Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

/Gwaranta/ naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w usuwaniu wad. 

4. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu 

odbioru prac z usuwania wad. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem 

wad. 

6. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę 

trzecią uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę. 

 

INNE WARUNKI GWARANCJI 

1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkód wynikłych z 

winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie użytkowania obiektu w 

sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.  

2. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od 

wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. 

PRZEGLĄDY GWARANCYJNE 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 6 miesięcy w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji. 

2. Datę godzinę i miejsce dokonania przeglądu wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o 

nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo powiadomiony o terminie i miejscu przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 

ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Gwaranta. 

W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający obowiązany jest 

niezwłocznie przesłać Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

 

KOMUNIKACJA 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. 

O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem bądź e-

mailem na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia 

przesyłana jest również faksem lub e-mailem do Zamawiającego. 
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2. Pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 

3. Pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 

4. O zmianach danych teleadresowych strony obowiązane są informować się 

niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania 

wysyłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w 

szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi załącznik nr.... do Umowy z dnia.........  

 

 


