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1.
INFORMACJE OGÓLNE
1.1.
Fundacja Promyk Słońca z siedzibą ul. Złota 61/100, kod pocztowy 00-819 Warszawa prowadząca zakład leczniczy
Oddział Fundacji Promyk Słońca Centrum Diagnostyczno - Rehabilitacyjne ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław tel. 71 782 77
77 wew. 5 email: sekretariat@promykslonca.pl, strona internetowa: www.promykslonca.pl zwana dalej „Zamawiającym”
zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
Prace modernizacyjne pomieszczeń przychodni - sanitariatów,
na I i II piętrze oraz modernizacja klatek schodowych wraz z holem
w budynku niskim i wysokim Przychodni Fundacji Promyk Słońca
w formule zaprojektuj i wybuduj.
CPV 45000000-1, 71240000-2.
1.2.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl oraz zamieszczono na
stronie internetowej Zamawiającego www.promykslonca.pl
1.3.
Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
1.4.
Sekretariat Fundacji pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00
1.5.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zwaną
dalej „ustawą Pzp”, „ustawą” lub „Pzp”.
1.6.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
1.7.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca
zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
1.8.
Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania i odpowiedzi oraz inne informacje
Zamawiający i Wykonawcy, muszą przekazywać pisemnie. Zamawiający dopuszcza następujące formy: za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.9.
Zamawiający nie przewiduje:
a)
udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP,
b)
zebrania Wykonawców,
c)
zawarcia umowy ramowej,
d)
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
e)
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
f)
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
g)
wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP.
1.10. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego.
1.11. Wymaganie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zostały określone w Opisie
przedmiotu zamówienia.
1.12. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PFU) – znajduje się w osobnym pliku zamieszczonym na stronie internetowej
Zamawiającego.
1.12.1. Wymagania dla Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:
a)
Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych, wykonywane były przez
osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy o ile nie są wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez
nie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową.
b)
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres
trwania umowy.
c)
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy
i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, oświadczenia, o którym mowa w
umowie.
1.13. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1)
Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Promyk Słońca adres: ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa, nr
kontaktowy 71 7827777 wew. 5. w godzinach pracy, tj. pomiędzy 8-16 od poniedziałku do piątku, email:
daneosobowe@promykslonca.pl
2)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
3)
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
4)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
5)
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
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6)
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
7)
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8)
Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2.
P O D W Y K O N A W ST W O
2.1.
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części Zamówienia.
2.2.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2.3.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 7.10. SIWZ.
2.4.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
należyte wykonanie tego zamówienia.
2.5.
Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we Wzorze umowy / Istotnych
postanowieniach do umowy (jeśli dotyczy).
3.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 28-12-2018r.
4.
W A R U N K I U D Z I A ŁU W P O S T Ę P O W A NI U
4.1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
4.2. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
4.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów - NIE DOTYCZY;
4.2.2. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ
4.2.3. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
Określenie warunków:
4.2.3.1. Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert
minimum 1 zadania w zakresie remontu i/lub przebudowy / rozbudowy obiektu użyteczności publicznej o
wartości min. 50 000,00 zł wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone.
5.
P R Z E SŁ A N K I W Y K L U C Z E N I A W Y K O N AW C Ó W
5.1.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą okoliczności,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz Wykonawcę, który nie spełnia warunków określonych w art. 22
ust. 1b Pzp.
5.2.
Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
- na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku, w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe;
5.3.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
5.4.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6.
O ŚW I A D C Z E N I A I D O K U M E N T Y , J AK I E Z O B O W I Ą Z A NI S Ą D O ST AR C Z Y Ć W Y K O N AW C Y W C E L U
W Y K A Z A N I A B R A K U P O D ST A W W Y K L U C Z E N I A O R AZ P O T W I E R D Z E N I A SP E Ł NI A NI A W AR U N K Ó W
U D Z I A ŁU W P O ST Ę P O W A N I U
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6.1.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a)
nie podlega wykluczeniu z postępowania;
b)
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.2.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik do SIWZ.
6.3.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia – wg załącznika do SIWZ.
6.4.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ.
6.5.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie
są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6.6.
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
6.7.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do
złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty – wg załącznika do SIWZ;
2)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a)
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
w/w odpisu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
UWAGA: Składane wyżej wymienione dokumenty i oświadczenia winny być aktualne na dzień ich złożenia.
6.8.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ budzą
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
6.9.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w pkt 6.7. SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
7.
I N F O R M A C J A D L A W Y K O N A W C Ó W P O L E G AJ ĄC Y C H N A Z A SO B AC H I N NY C H P O D M I O T Ó W , N A
Z A S A D A C H O K R E ŚL O N Y C H W A R T . 2 2 a U S T AW Y P Z P O R AZ Z AM I E R Z AJ ĄC Y C H P O W I E R Z Y Ć
W Y K O N A N I E C Z Ę ŚC I Z A M Ó W I E N I A P O D W Y K O N AW C O M
7.1.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
7.2.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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7.3.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 12–23 ustawy oraz o których mowa w pkt 5.2. SIWZ.
7.4.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
7.5.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7.6.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego
zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
a)
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub
b)
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 7.1. SIWZ.
7.7.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.2. SIWZ.
7.8.
Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 6.7. SIWZ.
7.9.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1)
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2)
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3)
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4)
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
7.10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.
8.
I N F O R M A C J A D L A W Y K O N A W C Ó W W S P Ó L N I E U B I E G AJ ĄC Y C H S I Ę O U D Z I E L E NI E
Z A M Ó W I E N I A ( SP Ó Ł K I C Y W I L N E / K O N SO R C J A)
8.1.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz o których mowa w pkt 5.2.
SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 4.2. SIWZ.
8.3.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.2.
SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
8.4.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 6.3. SIWZ składa każdy z Wykonawców.
8.5.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie
Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia,
o których mowa w pkt 6.7. ppkt 1) SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i
na zasadach opisanych w pkt 4.2. SIWZ.
8.6.
W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a)
Zamawiający, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy PZP, żąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed
podpisaniem umowy,
b)
Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
9.
SP O SÓ B K O M U N I K A C J I O R A Z W Y M AG AN I A FO R M AL NE D O T Y C Z ĄC E SK Ł AD A NY C H
O ŚW I A D C Z E Ń I D O K U M E N T Ó W .
9.1.
W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca,
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 9.3. – 9.6. SIWZ.
9.1.1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w godz. od 8.00 do 14.00:
a) Pani : Alicja Michałowska tel71 715 89 06
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9.2.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
9.3.
W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej.
9.4.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
9.5.
Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanym dalej
„rozporządzeniem” dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
9.6.
Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 7.2. SIWZ należy złożyć w oryginale.
9.7.
Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 9.5. SIWZ, należy
złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
9.7.1. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9.7.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność
z oryginałem).
9.8.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których
mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
9.9.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.
U D Z I E L A N I E W Y J A Ś N I E Ń T R E ŚC I SI W Z
10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres
amichalowska@promykslonca.pl gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
10.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
10.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.2. SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.2.
SIWZ.
10.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania
źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej www.promykslonca.pl
10.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
10.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
10.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne
przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
10.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
11.
O P I S SP O SO B U P R Z Y G O T O W A N I A O FE R T
11.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11.4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty” oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty:
1)
Zestawienie cenowe – wg załącznika do SIWZ.
11.5. Wraz z ofertą powinny być złożone:
1)
Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 6.1. SIWZ;
2)
Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 7.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach
innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3)
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
4)
Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że
Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
7

zadania publiczne, a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z
dokumentów złożonych wraz z ofertą;
11.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
11.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy
zamieszczonych w SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
11.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy
dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
11.9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Rozliczenia nie będą prowadzone
w walutach obcych.
11.10. Jeżeli Wykonawca załączy dokument na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w których
wartości podane będą w walutach innych niż złoty polski, zostaną one przeliczone według Tabeli A kursów średnich walut
obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia podpisania protokołu odbioru końcowego lub równoważnego dokumentu
potwierdzającego datę zakończenia robót budowlanych.
11.11. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każda zmiana, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc.
powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
11.12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca
pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający
łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z
zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
11.13. Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie
dowodów potwierdzających, że:

informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej,

informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny, o ile ma wartość gospodarczą,

Wykonawca poczynił działania w celu zachowania poufności tych informacji poprzez ochronę fizyczną lub prawną.
Brak elementu wykazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, będzie powodował, że zastrzeżenie nie
będzie miało zastosowania.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
11.14. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego z zaznaczeniem:
Oferta na:
........................................
Nie otwierać przed dniem ……………. godz. ……….
(wpisać wyznaczony termin otwarcia ofert)
11.15. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały
Wykonawcę.
11.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać
ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie
pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta,
a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
12.
O P I S SP O SO B U O B L I C Z E N I A C E N Y O FE R T Y
12.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o „Zestawienie cenowe”, którego wzór stanowi
załącznik do SIWZ.
12.2. Zestawienie cenowe, o którym mowa w pkt 12.1. SIWZ należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji. Wykonawca
określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w zestawieniu.
12.3. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w Zestawieniu cenowym.
Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian.
12.4. Wykonawca winien przedstawić w ofercie cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, uwzględniając
wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, wymagane opłaty bez względu na okoliczności i źródła ich
powstania oraz opusty, których Wykonawca zamierza udzielić.
12.5. Zamawiający poprawi ofertę zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
12.6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od
towarów i usług.
12.7. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie elementy składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia.
12.8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1)
oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy,
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej
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stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę;
2)
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3)
wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu,
w którym realizowane jest zamówienie;
4)
wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5)
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
12.8.1. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1)
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które
nie wymagają wyjaśnienia;
2)
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem
okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
12.9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.
12.10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze
złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
12.11. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
12.12. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować (pisemnie) 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.
12.14. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie
koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
12.15. Wartości w poszczególnych pozycjach Zestawienia cenowego oraz cena oferty powinny być wyrażone w złotych
polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
14.
M I E J SC E O R A Z T E R M I N S K Ł A D A N I A O FE R T
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w oddziale Zamawiającego we Wrocławiu, przy
ul. Swobodnej 8a, 50-088 Wrocław budynek B V piętro ., Sekretariat, nie później niż dnia 20.11.2018r. do godz. 15:00.
15.
M I E J SC E , SP O SÓ B I T E R M I N O T W A R C I A O FE R T
15.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.11.2018r. o godz. 15:20. w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy
ul. Swobodnej 8a, 50-088 Wrocław pok. Nr 506
15.2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
15.3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym
upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
15.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, poda kwotę brutto, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
15.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
15.6. W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem „WYCOFANIE”, następnie „ZMIANA”, a
później wg kolejności wpływu – tj. dat i godzin wpłynięcia ofert.
15.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1)
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2)
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3)
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności oraz pozostałych kryteriów zawartych
w ofertach.
15.8. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
15.8.1. Protokół lub załączniki do protokołu Zamawiający udostępnia niezwłocznie na wniosek.
15.8.2. W wyjątkowych przypadkach w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących
badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak
niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
16.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
16.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
16.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 16.1. SIWZ o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.
16.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
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przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia
nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
16.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie
zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
17.
K R Y T E R I A W Y B O R U I SP O S Ó B O C E N Y O FE R T O R AZ U D Z I E L E NI E Z AM Ó W I E NI A
17.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena ofertowa
60% = 60 pkt
Okres gwarancji
40% = 40 pkt
17.1.1. Cena ofertowa – C
a)
przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 60 punktów, otrzyma najniższa wśród cen zawartych w ofertach.
b)
ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
Cmin
C=
× 60
Cx
gdzie:
C – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena ofertowa”
Cmin– najniższa cena brutto wśród ocenianych ofert
Cx– cena brutto ocenianej oferty
17.1.2. Okres gwarancji – G
Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco:
L.p.
Udzielona gwarancja
Ilość punktów
1
36 miesiące (wymagane)
0
2

48 miesięcy

20

3
60 miesięcy
40
Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące wg zasady 1
rok = 12 miesięcy.
W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu oferty krótszego niż wymagany okresu gwarancji, oferta Wykonawcy
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny
(wymagany) 36-miesięczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy okres ten zostanie uwzględniony
w umowie.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 60
miesięcy, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.
17.2. Łączna ocena oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszej SIWZ oraz
uzyska łącznie największą ilość punktów (W) za sumę wszystkich kryteriów wg wzoru (tj. najwyższą wartość wskaźnika W:
W=C+G
gdzie:
W – wskaźnik oceny oferty
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena ofertowa”,
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji”,
17.3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
17.4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
17.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przypadki określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
18.
O G ŁO SZ E N I E W Y N I K Ó W P O ST Ę P O W AN I A O R A Z I N F O R M AC J A O FO R M AL NO Ś C I AC H , J AK I E
P O W I N N Y Z O S T A Ć D O P E Ł N I O N E P O W Y B O R Z E O FE R T Y W C E L U Z AW A R C I A U M O W Y W SP R A W I E
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO .
18.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
a)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres,
jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b)
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c)
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa
w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d)
wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu
negocjacji albo dialogu,
e)
dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
f)
nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
g)
unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w ust. 18.1. pkt b, zawiera
wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
18.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 18.1.
SIWZ, na stronie internetowej.
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18.4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 18.1. SIWZ, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne
z ważnym interesem publicznym.
19.
Z A B E Z P I E C Z E N I E N A L E Ż Y T E G O W Y K O N A NI A U M O W Y
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20.
I S T O T N E D L A S T R O N P O ST A N O W I E N I A , K T Ó R E Z O S T A N Ą W P R O W A D Z O N E D O T R E ŚC I
Z A W I E R A N E J U M O W Y W SP R A W I E Z A M Ó W I E NI A P U B L I C Z NE G O , O G Ó L NE W AR U N K I U M O W Y L U B
W Z Ó R U M O W Y , J E Ż E L I Z A M A W I A J Ą C Y W Y M AG A O D W Y K O N AW C Y , AB Y Z AW A R Ł Z N I M U M O W Ę W
SP R A W I E Z A M Ó W I E N I A P U B L I C Z N E G O N A T A K I C H W AR U N K AC H
20.1. Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
20.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisami w załączniku
do SIWZ, o którym mowa w pkt 20.1 SIWZ.
21.
P O U C Z E N I E O Ś R O D K A C H O C H R O N Y P R A W NE J
21.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy Pzp. 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.
21.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp.
21.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność
z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
21.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu
do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
21.5. Terminy wniesienia odwołania:
21.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w
terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
21.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
21.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 21.5.1 i 21.5.2 SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
21.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się
nie później niż w terminie:
1)
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2)
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia.
21.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
21.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
21.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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Załącznik nr 1
OFERTA
Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego zorganizowanym przez Fundację Promyk Słońca we Wrocławiu, na zadanie pn.:
Prace modernizacyjne pomieszczeń przychodni - sanitariatów, na I i II piętrze oraz modernizacja klatek schodowych wraz
z holem w budynku niskim i wysokim Przychodni Fundacji Promyk Słońca w formule zaprojektuj i wybuduj.
CPV 45000000-1, 71240000-2.
1. DANE WYKONAWCY

1

Firma (nazwa) / Imię i nazwisko
NIP
REGON
Adres
ulica
nr domu
kod
miejscowość
powiat
województwo
Adres do korespondencji
ulica
nr domu
kod
miejscowość
powiat
województwo
tel.
fax
e-mail
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym
Imię i nazwisko
tel.
fax
e-mail
UWAGA: TABELĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
2. OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO PRZETARGIEM ZA CENĘ:
Netto :

....................... zł

Podatek VAT:

....................... zł

Brutto:

....................... zł

(słownie brutto: .........................................................................................................................................)
Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Na wykonane roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia udzielamy gwarancji na okres ……………………
miesięcy (wymagane minimum 36 miesiący)

1

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w pozycję 1 „Wykonawca” zawierającej dane Wykonawcy
użyć w zależności od potrzeb oznaczając cyfrą 1.1 i 1.2 np. 1.1 Lider: …, 1.1 Partner: … itd.
12

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, istotnymi postanowieniami
do umowy oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
2

5. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
3
publicznego w niniejszym postępowaniu.
6. INFORMUJEMY, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej jesteśmy:
- mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem*
- dużym przedsiębiorstwem*
7. INFORMUJEMY, że **:
 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*.
 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do
następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
____________________________________________ *.
Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u
Zamawiającego to ___________ zł netto*.
8. Podwykonawcom powierzymy wykonanie następujących części zamówienia*:
Nazwa Podwykonawcy
Część zamówienia
(o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)

9. Informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji zawarte są na stronach nr …………………………… niniejszej oferty.
10. Integralnymi załącznikami do niniejszej oferty są: .................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto
oferty, tj. w przypadku:
 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy
porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

2

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
3
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 2
ZESTAWIENIE CENOWE
-RYCZAŁTNazwa zadania:
Prace modernizacyjne pomieszczeń przychodni - sanitariatów, na I i II piętrze oraz modernizacja klatek schodowych wraz
z holem w budynku niskim i wysokim Przychodni Fundacji Promyk Słońca w formule zaprojektuj i wybuduj.
CPV 45000000-1, 71240000-2.
Nazwa i adres Wykonawcy:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Lp.
1.
1.
2.

Wyszczególnienie
Wartość netto [zł]
2.
3.
Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego wraz z
niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami w ilości wg PFU
Wykonanie robót budowlanych
Łączna wartość netto [zł]
Podatek VAT [zł]
Wartość zamówienia brutto [zł]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . .

............................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nazwa zadania:
Prace modernizacyjne pomieszczeń przychodni - sanitariatów, na I i II piętrze oraz modernizacja klatek schodowych wraz
z holem w budynku niskim i wysokim Przychodni Fundacji Promyk Słońca w formule zaprojektuj i wybuduj.
CPV 45000000-1, 71240000-2.
Nazwa i adres Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................................................................
I.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust 1
pkt 12-23 ustawy Pzp.
II.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych art. 24 ust. 5
ustawy Pzp.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

IV.
Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam, że na
dzień składania ofert spełniam warunki w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:
1.
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów – zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ;
2.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ;
3.
zdolności technicznej lub zawodowej – zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ.
V.
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:
..………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………,
w następującym zakresie:
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
VI.
Na podstawie art. 25a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam, że
następujący/e podmiot/y, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
1.

……………………………………………………………………………………..

2.

…………………………………………………………………………………….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP/PESEL, CEiDG/KRS)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4
WZÓR

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
(nazwa podmiotu oddającego potencjał)
MY NIŻEJ PODPISANI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)
działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
_____________________________________________________________________________________________________
(określenie zasobu – zdolności techniczne lub zdolności zawodowe / sytuacja finansowa lub sytuacja ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:
_____________________________________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:
Prace modernizacyjne pomieszczeń przychodni - sanitariatów, na I i II piętrze oraz modernizacja klatek schodowych wraz
z holem w budynku niskim i wysokim Przychodni Fundacji Promyk Słońca w formule zaprojektuj i wybuduj.
CPV 45000000-1, 71240000-2.
Oświadczam, iż:
a)

udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

_________________________________________________________________
b)

sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

_________________________________________________________________
c)

charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

_________________________________________________________________
d)

zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

_________________________________________________________________
e)

okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

_________________________________________________________________

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 5
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa zadania:
Prace modernizacyjne pomieszczeń przychodni - sanitariatów, na I i II piętrze oraz modernizacja klatek schodowych wraz
z holem w budynku niskim i wysokim Przychodni Fundacji Promyk Słońca w formule zaprojektuj i wybuduj.
CPV 45000000-1, 71240000-2.
Nazwa i adres Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Nawiązując do zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy –
Prawo zamówień publicznych, oświadczam/-y, że podmiot który reprezentuję/reprezentujemy:
*nie należy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów.
*nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

*należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, z niżej wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu:
1. ………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………..
UWAGA!
Wraz ze złożeniem powyższego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z wyżej wymienionymi
Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
*niepotrzebne skreślić

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 6
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Nazwa zadania:
Prace modernizacyjne pomieszczeń przychodni - sanitariatów, na I i II piętrze oraz modernizacja klatek schodowych wraz
z holem w budynku niskim i wysokim Przychodni Fundacji Promyk Słońca w formule zaprojektuj i wybuduj.
CPV 45000000-1, 71240000-2.
Nazwa i adres Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Wartość robót
Data i miejsce
Lp.
Nazwa zadania
Rodzaj robót
Doświadczenie
(w zł brutto)
realizacji robót
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
1) własne*

1.

Nazwa zadania:
………………………..……………
………………....…………………
………………….….…….………..

Numer umowy:**
…………………………………………

od ………………………
(dzień-miesiąc-rok)
do ……………………….
(dzień-miesiąc-rok)

……………………………
(miejsce)

lub
2) innych podmiotów*
Wykonawca winien
załączyć do oferty
oryginał pisemnego
zobowiązania
podmiotu
udostępniającego

*niepotrzebne skreślić
**Wpisać nr umowy z Zamawiającym (Fundacją Promy Słońca) w przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży dowodów
określających, że roboty wskazane w wykazie zostały wykonane należycie oraz informujących, że zostały one wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

18

Załącznik nr 7

UMOWA Nr ...................
(WZÓR)
W dniu [data zawarcia umowy] r. we Wrocławiu, pomiędzy:
Fundacją Promyk Słońca z siedzibą: ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000090215, REGON 011500547, NIP 5222498983, prowadzącą zakład leczniczy Oddział Fundacji Promyk Słońca
Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne z siedzibą: ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław, zwaną dalej Zamawiającym, którą
reprezentuje
a
.......................................................................................................................................................................................
[nazwa lub imię i nazwisko oraz firma kontrahenta], [adres], [właściwy sąd i wydział KRS oraz nr KRS w przypadku spółek
prawa handlowego], NIP [nr NIP], REGON [nr REGON], zwanym dalej: „Wykonawcą”, którego reprezentuje:
.......................................................................................................................................................................................
[imię i nazwisko osoby reprezentującej oraz funkcja]
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:
Prace modernizacyjne pomieszczeń przychodni - sanitariatów, na I i II piętrze oraz modernizacja klatek schodowych
wraz z holem w budynku niskim i wysokim Przychodni Fundacji Promyk Słońca w formule zaprojektuj i wybuduj.
CPV 45000000-1, 71240000-2.
zgodnie:
a) ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
b) z ofertą Wykonawcy,
stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu budowlanego, STWiORB, uzyskanie w imieniu Zamawiającego
niezbędnych decyzji i uzgodnień, pozwalających zrealizować zamówienie w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz
wykonanie robót budowlanych wraz z usługami i pracami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania
zamówienia.
Po stronie Wykonawcy jest przygotowanie oferty, która pozwoli osiągnąć cel umowy, jako produktu kompletnego,
bezpiecznego, spełniającego przepisy obowiązującego prawa.
3. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy określonego w ust. 2 zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
ustalone w oparciu o złożoną ofertę w łącznej wysokości:
Netto:
………………………. zł
Podatek VAT:
………………………. zł
Brutto:
………………………. zł
słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, w związku z
tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub
pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
5. Wynagrodzenie ryczałtowe netto, określone w ust. 3, obowiązuje w całym okresie trwania umowy i nie będzie
podlegało zmianom, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 13 ust. 2.1.3. lit. b) niniejszej umowy.
§2
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac (części zamówienia)
wymienionych w ust. 2.
2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo, wykona(ją)
następujące prace (części zamówienia): ………………………………………………………………………………….
3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o podmiotach, którym zamierza powierzyć realizację prac, o których
mowa w ust. 2, wskazując nazwę podmiotu oraz część zamówienia, którą mu powierzy.
4. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.
4.1. Umowa z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą:
a) Zamawiający zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem jest wykonanie robót
budowlanych lub ich zmiany. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgłoszenia tej
okoliczności, przed przystąpieniem do wykonywania robót, na piśmie pod rygorem nieważności, zgodnie z art.
6471 k.c., jest niedopuszczalne.
b) Wykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace
związane z wykonaniem dokumentacji projektowej lub roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji
zamówienia publicznego na prace projektowe i roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej
umowy, a także projektu jej zmian.
c) Zamawiający w terminie 3 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe i roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany,
w szczególności, gdy:
- nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;
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- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej
podwykonawcy;
- umowa z podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż wskazana w ofercie bez
wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej zakresu;
- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza terminy wykonania wskazane w § 3 ust. 1
niniejszej umowy;
- wartość umowy za wykonanie części zamówienia zleconej podwykonawcy jest wyższa niż wartość tej części
wynikająca z oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny jednostkowe w ofercie podwykonawcy są
wyższe niż ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy) oraz ogólnej ceny oferty;
- umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy od dokonania przez
Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez podwykonawcę;
- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;
- w umowie nie wskazano numeru konta podwykonawcy,
- umowa nie zawiera zapisów dot. obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.
d) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są prace projektowe i roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 3 dni od ich
przekazania, uważa się za akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.
e) Wykonawca zamówienia na prace projektowe i roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe
i roboty budowlane, lub kopię zmiany tej umowy, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.
f) Zamawiający w terminie 3 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są prace projektowe i roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.
g) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
prace projektowe i roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 3 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację
umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.
h) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są prace projektowe i roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe i roboty budowlane, 3-dniowy termin, o którym
mowa powyżej liczy się od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.
i) Wykonawca zamówienia na prace projektowe i roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi
(Zamawiający dopuszcza przedłożenie zlecenia lub zamówienia, które musi być podpisane przez Wykonawcę i
potwierdzone przyjęcia do realizacji przez Podwykonawcę), w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł.
j) Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej
podwykonawcy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
k) Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający.
l) Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z podwykonawcami dotyczą także umów podwykonawców z dalszymi
podwykonawcami. Integralną częścią takich umów winna być zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4.2. Płatności:
a) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części wynagrodzenia należnego Wykonawcy za
odebrane prace projektowe i roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, o których mowa w lit. b), biorącym udział w realizacji
odebranych robót budowlanych oraz odpowiednich dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 4.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej,
wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane prace projektowe i roboty budowlane.
b) W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od
obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w umowie, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.
c) Wynagrodzenie, o którym mowa w lit. b), dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi.
d) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
e) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy, zgłoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie 3 dni od dnia doręczenia tej informacji (art. 143c ustawy - PZP).
f) W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w lit. e), Zamawiający może:
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- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty
lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
g) Zapłata przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy dokonana będzie w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia
roszczenia.
h) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa
w lit. b), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4.3. Kary umowne:
Strony postanawiają, że podstawową forma odszkodowania są kary umowne.
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
- z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5
% wartości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
- z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
każdy dzień przekroczenia terminu,
- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace
projektowe i roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto
wymienionej w § 1 ust. 3,
- z tytułu nieprzedłożenia w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy z podwykonawcą, poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 % wartości
wynagrodzenia brutto wymienionej w § 1 ust. 3,
- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił pisemny sprzeciw w zakresie
terminu zapłaty w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie o podwykonawstwo.
a) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy.
4.4. Odstąpienie od umowy:
Zamawiający może, w terminie do 30 dni od zaistnienia niżej wymienionych okoliczności, odstąpić od umowy
z Wykonawcą, jeżeli:
a) zaistnieje konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 4.2. lit. b),
b) zaistnieje konieczność dokonania dwóch bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
4.5. Zlecenie części prac podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania
prac powierzonych podwykonawcy(com)*.
4.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy(ców)*, jak za działania lub zaniechania
własne.
4.7. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z podwykonawcą.
4.8. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.
§3
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ
i obowiązującymi w przepisami, w terminie od dnia podpisania umowy do 28.12.2018r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót
budowlanych (nie później jednak niż przed rozpoczęciem robót). Harmonogram musi być zgodny z postanowieniami
umowy i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Zamawiający w terminie do 2 dni zatwierdzi harmonogram.
Harmonogram musi uzyskać akceptację Zamawiającego (Koordynatora).
3. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie jedynie za zgodą Zamawiającego. Zmiana
harmonogramu nie może powodować zmiany terminu realizacji zamówienia i nie stanowi zmiany umowy.
§4
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY
1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie: ................:
2. Wykonawca ustanawia Osobę do kontaktu/Kierownika Budowy ………………….., tel. ………., adres e-mail: …………………. .
3. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.
4. Wykonawca oświadcza, że upoważnia Osobę do kontaktu do protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu
budowy oraz do protokolarnego zdania Zamawiającemu terenu budowy.
§5
ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI
1. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania poszczególnych elementów zamówienia.
Przedmiotem odbioru częściowego może być wykonanie części prac projektowych i części robót budowlanych,
elektrycznych, instalacyjnych po ich odbiorze, na podstawie protokołu odbioru częściowego lub końcowego.
2. Za wykonanie prac projektowych i robót budowlanych Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie faktury,
wynagrodzenie (ryczałtowe) za wykonane i odebrane prace projektowe i roboty budowlane elektryczne/instalacyjne lub
ich część będącą przedmiotem odbioru częściowego na podstawie protokołu odbioru częściowego lub końcowego,
w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, na konto Wykonawcy nr
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………………........
3. Faktura końcowa, z uwzględnieniem opłaconych faktur częściowych, może zostać złożona do Zamawiającego po
odbiorze końcowym na podstawie protokołu odbioru końcowego oraz przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz odpowiednio dokumentów wskazanych w ust. 5.
4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za odebraną część robót, które zostały wykonane z udziałem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest złożenie przez Wykonawcę wraz z fakturą:
- listy podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w odebranej części zamówienia wraz
z oświadczeniem, że jest to lista kompletna;
- kopi faktury/rachunku wystawionego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;
- pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o niezaleganiu Wykonawcy z wymagalnymi
płatnościami (wg Załączników A i B) wraz z kopią dowodu zapłaty wymagalnych należności.
5. Wykonawca jest/nie jest* płatnikiem VAT. *niepotrzebne skreślić
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby
trzecie.
§6
MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca uznaje, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty i opracowania są wystarczające do opracowania
dokumentacji projektowej, tj. projektów w branży elektrycznej i teletechnicznej budowlano-wykonawczego i
wymaganych dla realizacji robót STWiORB, co będzie podstawą wykonania robót budowlanych.
2. Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych
materiałów budowlanych.
3. Materiały budowlane, o których mowa w ust. 2, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom określonym w specyfikacjach technicznych.
4. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku
do wskazanych materiałów budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 3.
5. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 4, uzyskać od Zamawiającego
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując
dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane i dokumentacją projektową.
6. Na żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót
wykonanych z materiałów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół
wykonawczy oraz materiały do wykonania badań.
7. Koszt wykonania badań, o których mowa w ust. 6 obciąża Wykonawcę.
§7
SPOSÓB REALIZACJI
1. Dokumentacja projektowa.
1.1. Dokumentację projektową należy sporządzić w 4 egzemplarzach wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu wersji
elektronicznej.
1.2. Wykonawca wykona prace w sposób należyty, zgodnie ze szczegółowo określonym opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w SIWZ oraz ze złożoną ofertą, będącymi integralną częścią umowy oraz w oparciu o wymagania określone
w obowiązujących ustawach i przepisach, w tym art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.
1.3. Dokumentacja musi uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego.
1.4. Wykonawca zapewnia, że projekt oraz dokumentacja projektowa (jako całość i jako osobne elementy) są całkowicie
oryginalne i nie naruszają praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również są wolne od innych wad prawnych
i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia, że
projekt i dokumentacja projektowa, w tym ich poszczególne części nie naruszają żadnych praw osób trzecich i że
prawa autorskie Wykonawcy do projektu i dokumentacji projektowej nie są ograniczone w zakresie objętym umową.
1.9. W przypadku, gdy wobec Zamawiającego zostaną skierowane jakiekolwiek roszczenia dotyczące projektu i/lub
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się ściśle współpracować z Zamawiającym w celu wyjaśnienia
takich roszczeń oraz pokryć wszelkie koszty i szkody Zamawiającego (w tym utracone korzyści) powstałe na skutek
zgłoszenia takich roszczeń.
1.10. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzenia i korzystania z projektu i
dokumentacji projektowej lub ich części, które polegać będzie na realizacji prac na podstawie projektu i/lub
dokumentacji projektowej lub ich części, wykorzystania projektu i dokumentacji projektowej w toku postępowań
prowadzonych przez Zamawiającego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, prezentacji
projektu w ramach organizowanych przez Zamawiającego lub inne podmioty wystaw, pokazów i prezentacji,
wprowadzanie do pamięci komputera, przetwarzania na technikę cyfrową i zwielokrotnienia na dowolne cele,
wprowadzanie zmian do projektu i/lub dokumentacji projektowej.
1.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oceny wykonanej dokumentacji i zgłoszenia zastrzeżeń w terminie do 3
dni od daty jej dostarczenia.
1.12. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uzasadnione zastrzeżenia, poprawiając i uzupełniając dokumentację w
dodatkowym uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty zgłoszonego przez
Zamawiającego zastrzeżenia.
1.13. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich
do projektu i dokumentacji projektowej, polegających na dokonywaniu zmian w projekcie /dokumentacji projektowej.
1.14. Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w projekcie lub dokumentacji projektowej i/lub
powierzenie dokonania takich zmian innym osobom a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało jego
autorskich praw osobistych do projektu czy dokumentacji projektowej.
22

1.15. Przejście na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których mowa, następuje z momentem zapłaty
wynagrodzenia za wykonane i przekazane Zamawiającemu – odpowiednio o projekt/ dokumentację projektową.
1.16. Za dokumentację projektową odpowiada Wykonawca. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w
dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia.
2. Roboty budowlane.
2.1. Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto, określonego w § 1 ust. 3, za wykonanie przedmiotu
zamówienia:
a) Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi, obowiązującymi warunkami technicznymi, prawem budowlanym, normami oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdującego się
na terenie budowy, utrzymywać jezdnię wraz z dojazdami do posesji w czystości w czasie prowadzenia prac,
c) Oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia
o zakończeniu robót (z ewentualnymi zmianami nieistotnymi, potwierdzonymi i zaakceptowanymi przez nadzór
inwestorski i nadzór autorski),
e) Wykonawca wywiezie z terenu budowy, zeskładuje lub zutylizuje wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki i
wykopów, które nie są przeznaczone do ponownego wbudowania,
f) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż., a także przepisów dotyczących ochrony
środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie robót,
g) Wykonawca zabezpieczy teren robót przed kradzieżą i innymi oddziaływaniami, przejmując skutki finansowe
z tego tytułu,
h) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w miejscu robót, a po ich zakończeniu do uporządkowania
terenu robót, a także jest zobowiązany do należytego utrzymywania dróg wykorzystywanych do obsługi budowy
przez cały okres prowadzenia robót,
i) Wykonawca poniesie odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w czasie realizacji robót od daty
protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania terenu.
j) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez
ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.
2.1.1. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących
ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w
wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy.
2.1.2. Obowiązki Zamawiającego:
a) Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni od daty podpisania
umowy,
b) Zamawiający zapewni nadzór inwestorski,
c) Zamawiający powoła Komisję odbiorową i rozpocznie czynności odbiorowe w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia
gotowości do odbioru końcowego.
§8
ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
1. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: ……………………………………...
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie
o podwykonawstwo stosowne zapisy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji czynności o
jakich mowa w ust. 1 oświadczenia o jakim mowa w ust. 6.
4. Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej
zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowane oświadczenie.
5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
d) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w
punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o
pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
23

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion,
nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników oraz innych danych umożliwiających identyfikację pracowników).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania,
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
§9
ZASADY ODBIORU ROBÓT
1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót budowlanych:
- odbiór częściowy,
- odbiór końcowy,
- odbiór gwarancyjny.
2. Przedmiotem odbioru częściowego jest wykonanie części prac projektowych i części robót budowlanych określonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym.
3. Przedmiotem odbioru końcowego będą całkowicie zakończone roboty budowalne. Do odbioru końcowego Wykonawca
przedłoży następujące dokumenty:
a) dokumentację projektową,
b) zestawienie wykonanych prac potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.,
c) dokumenty, o których mowa w art. 57 ust. 1 i ust. 2 Prawo Budowlane,
d) oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią i zgodnie z projektem
budowlanym oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
4. Wykonawca powiadamia Zamawiającego pisemnie o gotowości obiektu do odbioru końcowego.
5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia w terminie do 2 dni od
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyznaczonymi do usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad).
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu
należnego wykonawcy wynagrodzenia albo odstąpienia od umowy, chyba że Wykonawca niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie. Ograniczenie
to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił
zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu
odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.
9. Koszty usuwania stwierdzonych w czasie odbioru wad przedmiotu umowy ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie
przedłuża umownego terminu zakończenia robót.
10. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy.
11. Odbiory robót zostaną dokonane zgodnie z zapisami SIWZ, warunkami umowy, dokumentacją projektową,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
12. Odbiór gwarancyjny dokonany będzie na 30 dni przed upływem terminu okresu gwarancji. Z odbioru spisany zostanie
protokół odbioru pogwarancyjnego.
§ 10
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca niniejszym oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że roboty projektowe i budowlane objęte przedmiotem
umowy zostaną wykonane prawidłowo, zgodnie z umową, w tym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, z
Programem funkcjonalno-użytkowym i materiałami wyjściowymi do projektowania i ofertą Wykonawcy a także zgodnie
z najlepszą wiedzą Wykonawcy oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie normami. Poprzez niniejszą gwarancję
Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady robót projektowych i budowlanych powstałe na
skutek niezachowania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych powyżej.
2. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady robót, które wyjdą na jaw po dacie odbioru
końcowego aż do upływu terminu o jakim mowa w ust. 4 i 5.
3. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady robót obejmuje zarówno wady robót, które ujawniły się po dacie odbioru
końcowego, lecz powstały przed tą datą, jak również te wady, które powstały po dokonaniu odbioru końcowego, lecz za
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z gwarancji obejmuje
obowiązek usunięcia wad robót, które zostaną mu zgłoszone do upływu terminu wynikającego z gwarancji. W
przypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub, gdy wady usunąć się nie dadzą,
Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania uprawnień opisanych w ust. 11.
4. Okres gwarancyjny na prace objęte umową wynosi …….. miesięcy.
24

5. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty usunięcia wady stwierdzonej w czasie
odbioru.
6. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i nieodpłatnego usuwania
zaistniałych wad. Obowiązkowe, corocznie przeglądy gwarancyjne będą odbywać się z inicjatywy Zamawiającego po
odebraniu budowy z udziałem obu stron. Zalecenia z przeglądów Wykonawca ma realizować w terminie podanym w
protokole przeglądu gwarancyjnego.
7. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.
8. Odbioru gwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego. W protokole odbioru pogwarancyjnego strony
określą zakres wad i termin dla ich usunięcia.
9. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. Bieg terminu
gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego bezusterkowego przedmiotu umowy.
10. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydłużeniu o okres od dnia zawiadomienia
Wykonawcy o dostrzeżonej wadzie do czasu jej usunięcia, stwierdzonego protokolarnie.
11. Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o wykrytej wadzie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od
daty jej wykrycia. Informacja powinna mieć formę pisemną (list polecony za zwrotnym poświadczeniem odbioru) oraz
zawierać wykaz wykrytych wad, zawierać termin i miejsce oględzin, nie krótszy jednakże niż 3 dni od daty otrzymania
przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o wadach oraz zawierać wskazany przez Zamawiającego termin na
usunięcie wad. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. Wykonawca ma obowiązek być obecny przy spisywaniu
protokołu. W protokole odnotowany zostanie termin na usunięcie wad liczony od daty podpisania protokołu.
Nieobecność Wykonawcy przy spisywaniu protokołu upoważnia Zamawiającego do odnotowania tego faktu w protokole
i wykonywania uprawnień z gwarancji w sposób, w jaki powinien je wykonywać w przypadku odmowy przez
Wykonawcę usunięcia wad. Usunięcie wad robót przez Wykonawcę zostanie stwierdzone protokolarnie w terminie do 7
dni od dnia pisemnego zgłoszenia usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wad, a z protokołu wynika, że są
to wady, za które ponosi odpowiedzialność (za odmowę usunięcia wad uważana będzie również odmowa podpisania
przez Wykonawcę protokołu, o którym mowa wyżej), nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie
uprawniony usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Zamawiający będzie
uprawniony według swego wyboru do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku, w jakim wartość robót z
wadami pozostaje do wartości robót bez wad lub od umowy odstąpić bez konieczności wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu na ich usunięcie. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy.
§ 11
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 3 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad
w przekazanej dokumentacji projektowej, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez
Zamawiającego do usunięcia wad,
b) za zwłokę w przystąpieniu do realizacji robót, w terminie określonym w przedłożonym harmonogramie prac
projektowych bądź robót budowlanych, w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego
w § 1 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych - 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 1 ust. 3
umowy za każdy dzień zwłoki,
d) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 1 ust. 3 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia
po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad,
e) za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, w wysokości 500,00 zł (netto) za każdą osobę
objętą przedmiotowym obowiązkiem skierowaną do realizacji zamówienia, która nie będzie zatrudniona (przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek,
f) za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia
brutto, określonego w § 1 ust. 3 umowy.
1.1. Maksymalna suma wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia umownego brutto,
określonego w § 1 ust. 3 umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 3 w
przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpią
okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
3. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych,
na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy.
§ 12
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy,
b) Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres dłuższy niż 10 dni,
c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z umową oraz niezgodnie z dokumentacją
projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) i lit. c) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu
wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin po upływie, którego ma prawo odstąpić od umowy albo
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach opisanych w ust. 1 lit. a) lub w terminie 30 dni od daty upływu dodatkowego terminu, o którym mowa
w ust. 2.
§ 13
ZMIANY W UMOWIE
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu
do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
2.1. Zmiany dopuszczone przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie:
2.1.1. zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:
a) konieczności zlecenia realizacji dodatkowych robót budowlanych;
b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;
c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;
d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających
mediami w terminie 2 miesięcy;
e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie
prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający
pracę maszyn budowlanych czy prace na rusztowaniach, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury),
gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd.;
f) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe
wykonanie robót;
g) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością
prowadzenia prac;
2.1.2. zmian osobowych w przypadku:
a) zmiany lub konieczności powołania nowych osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 4 umowy,
pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ;
b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko
w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz
osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy
podwykonawca,
c) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy. Zmiana ta nie może dotyczyć
czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.
2.1.3. zmiany wysokości wynagrodzenia i pozostałych zmian:
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji
umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
b) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
b.1) stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie netto Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie
wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
b.2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia,
b.3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie, o wartość wzrostu
całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących
zamówienie na rzecz Zamawiającego,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
c) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym zmiany procentowej
wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
d) wprowadzenia dodatkowych robót budowlanych;
e) zmiana wartości zobowiązania przy rozliczeniu różnic obmiarowych, robót dodatkowych, robót zamiennych;
f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki
zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin
realizacji;
g) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części
przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
h) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;
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2.2. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności
dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
2.3. Zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
2.4. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 2.1.,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
2.5. zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2a;
2.6. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy
albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.
2a. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym
postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie
w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,
d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą,
w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 2.4.
3. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 2-2a podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych
postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
4. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne
zgodnie z ust. 2-2a obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia.
§ 14
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:
przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach:
– 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
– 1 egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik A do umowy ……………..

Zadanie: ……………………………………………………….

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby częściowych rozliczeń z Zamawiającym

Niniejszym działając w imieniu
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
NIP: ……………………………….……………………
REGON:……………………………….………………
Umowa o podwykonawstwo nr ……….. z dnia…………. o wykonanie ……………. za wynagrodzenie w kwocie ………..

Oświadczam, że:
1. Wykonawca/Podwykonawca ……………………………………………………………………………………………………………
do dnia złożenia niniejszego oświadczenia uregulował w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wymagalne należności w kwocie ……… zł na podstawie:
- faktury nr …. – zapłata w dniu ……..
- faktury nr .… - zapłata w dniu ……..
2.

Należność wynikająca ze złożonej w dniu …….. .faktury nr …. nie jest na dzień złożenia niniejszego oświadczenia
wymagalna – termin płatności upływa w dniu …….

3.

Pozostała do zapłaty z wynagrodzenia umownego kwota ………. nie została do dnia dzisiejszego zafakturowana.

4.

W związku z powyższym nie zgłaszam/y w stosunku do Wykonawcy żadnych roszczeń.

Załączniki:
a)

Kopie faktur nr ….

b)

Kopie dowodów zapłaty (bankowe potwierdzenie wpływu przelewu)

c)

Oświadczenia dalszych podwykonawców z załącznikami

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Data i podpis (czytelnie), pieczęć
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Załącznik B do umowy ……………………………..

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby końcowego rozliczenia z Zamawiającym
………………………………..

Niniejszym działając w imieniu
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
NIP: ……………………………….……………………
REGON:……………………………….………………
Umowa o podwykonawstwo nr ……….. z dnia………….

Oświadczam, iż Wykonawca/Podwykonawca …………………………………………………………………………………………………………
terminowo uregulował w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na zadaniu:
……………………………………
wszelkie zobowiązania finansowe związane z realizacją przez naszą firmę prac na powyższym zadaniu i nie zgłaszamy w
związku z tym w stosunku do niego oraz Zamawiającego żadnych roszczeń.

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Data i podpis (czytelnie), pieczęć
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