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I. ZAMAWIAJĄCY 

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie 

 

Regon: 017184923 NIP 527-25-29-237 

tel 22 632 01 42, fax 22 632 01 15 

adres poczty elektronicznej: m.czajka@kchz.agro.pl 

adres strony WWW: www.kchz.agro.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości zamówienia poniżej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zwaną w 

dalszej części SIWZ ustawą lub Pzp oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

ustawy. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termorenowacji budynku przy 

ul. Przyszłości 1 w Parzniewie. W ramach zadania przewidziano do realizacji m.in: wymianę stolarki drzwiowej 

– drzwi wejściowe, wymianę obróbek blacharskich elementów wieńczących budynku, docieplenie ścian 

zewnętrznych – ścian nadziemia, docieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych oraz wykonanie warstwy 

elewacyjnej na bazie bloczków betonowych łamanych do poziomu górnej rzędnej warstwy cokołowej, remont 

schodów i spoczników wejściowych przy wejściach głównych budynku, wykonanie nowej kolorystyki 

budynku, wykonanie opaski chłonnej wokół budynku.  

Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową tj. dokumentację sporządzoną 

i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania 

przetargowego, obejmującą w szczególności specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej 

„SIWZ”, wraz z załącznikami do niej, tj. dokumentacją projektową wraz ze wszelkimi zmianami i 

dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SIWZ, 

wyszczególnionymi we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego 

pismach. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót. 

 

2. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa inwestycji opracowana przez „Art Bud” 

Firma Projektowo – Budowlana Artur Jan Miernik obejmująca projekt budowlany termorenowacji budynku 

laboratorium referencyjnego wzorców mleka na działce nr ewid. 91/19 przy ul. Przyszłości 1 w Parzniewie.  

 

3. Warunki realizacji robót.  

3.1 Roboty będą  prowadzone zgodnie z SIWZ, dokumentacją projektową oraz decyzjami/zgłoszeniami 

przekazanymi Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.  

3.2 Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o terminie rozpoczęcia prac oraz z 14 - dniowym 

wyprzedzeniem o terminie zakończenia robót na obiekcie. 

3.3 Wykonawca winien przedłożyć w terminie 5 dni od zawarcia umowy harmonogram robót obejmujący cały 

zakres rzeczowo – finansowy zamówienia. 

3.4 Roboty budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie, Wykonawca ma obowiązek w taki sposób 

realizować i zabezpieczyć roboty, by nie zakłócić funkcjonowania jednostki i zapewnić bezpieczne poruszanie 

się po obiekcie i terenie. Roboty uciążliwe, głośne itp. należy prowadzić w godzinach popołudniowych. 

3.5 Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający 

zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za: 

a) sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót „Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia”, tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz.U.2016.290); 

b) przedłożenie we właściwym wydziale Urzędu Miasta w Brwinowie informacji o wytwarzanych odpadach 

oraz o sposobie ich zagospodarowania (z przesłaniem do wiadomości Zamawiającemu). Magazynowanie 

odpadów powstałych podczas realizacji inwestycji może odbywać się  jedynie na terenie, do którego ich 

wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 63 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 

628 ze zmianami); 
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c) prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano 

montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 47 z 2003r. Nr 47 poz. 401); 

d) w przypadku uszkodzenia istniejących sieci i innych istniejących elementów egzekwowane będzie 

wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikających z braku zasilania 

czy transmisji, sporządzonej przez poszkodowanego Użytkownika bąd   Właściciela; 

e) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich 

pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy, których wykonuje przedmiot 

zamówienia; 

3.6 Do zakresu i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić 

będzie również: 

a) zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem (dojazd, doprowadzenie 
mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków z zaplecza budowy , ponoszenie kosztów 

zużycia wody, energii dla potrzeb budowy; 

b) zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób trzecich i 

roznoszeniem się pyłu i kurzu (należy wykonać przed rozpoczęciem robót); 

c) nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy, prowadzenie robót w sposób bezpieczny; 

d) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac 

oraz uporządkowanie po zakończeniu robót; 

e) koszt dowozu, składowania i utylizacji odpadów (uwzględnić miejsce i odległość składowiska); 

f) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej w ilości 2 egz. 

(operat kolaudacyjny); 

g) natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy i skuteczny wszelkich szkód i awarii spowodowanych 

przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, w tym odtworzenie w pasie przyległych ulic, trawników i 

chodników zniszczonych podczas wykonywania prac; 

h) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót; 

i) wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów i odbiorów, (w razie potrzeby wystąpić do 

Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictwa ; 

j) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych 

z realizacja przedmiotu umowy; 

k) ochrona drzewostanu/zieleni w szczególności nie składować materiałów budowlanych i ziemi z wykopów 

w obrębie koron drzew i krzewów; 

3.7 Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia powstałych odpadów, jako wytwórca tych odpadów w 

rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz.21). 

3.8 Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania, wywozu i utylizacji odpadów w cenie 

ryczałtowej; 

3.9 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z 

dokumentacją przetargową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami 

technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.  

Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej, 

ponadto: 

a) dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 30 /2011 z 3 marca 2011 r. ustanawiające 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 

89/106/EWG (Dz.U. UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o 

wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP; 

b) nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu 

budowlanego; 

c) zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, o których mowa w art.   ust. 
1 pkt 1 lit a-f ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 z pó niejszymi zmianami); 

 

3.10 Przed zgłoszeniem robót do odbioru, Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny 

koszt: zapewnić wykonanie wszystkich niezbędnych, badań i odbiorów stosownie do zakresu i rodzaju robót, w 

szczególności: 

a) próby szczelności instalacji kanalizacji deszczowej 
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b) czyszczenie i kamerowanie instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

c) pomiary instalacji odgromowej 

d) pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

e) pomiary rezystencji izolacji, uziemień ochronnych i roboczych 

 

3.11 Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu następujące dokumenty obrazujące realizację 

przedmiotu zamówienia : 

a) raporty miesięczne uwzględniające charakter i zakres wykonanych robót, zakłócenia w budowie wraz z 

ich dokumentacją. 

3.12 Wykonawca kompletuje i przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i 

dokumentację powykonawczą, jak i podlegające przekazaniu również inne dokumenty i decyzje dotyczące 

obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z 

tym obiektem (art. 60. Prawa Budowlanego). 

3.13 Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia świadectwa energetycznego budynku. 

3.14 Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski i nadzór autorski. 

3.15 Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane 

przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą 

być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 

  ustawy, należy do Wykonawcy. 

3.16 Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu 

zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami.  

8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 

ustawy Pzp. Maksymalna wartość zamówień uzupełniających wynosi 20% wartości zamówienia 

podstawowego. 

 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45330000-9 

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: do 15 listopada 2016 r.  

 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, 

spełniają warunki dotyczące: 

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

nakładają obowiązek ich posiadania: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek 

za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich   lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali: 

- minimum 2 roboty budowlane polegające na przebudowie lub wykonaniu elewacji z dociepleniem 

ścian zewnętrznych budynku użyteczności publicznej, mieszkalnictwa wielorodzinnego lub 

zamieszkania zbiorowego o wartości minimum 2 0 000,00 zł brutto, każda. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 

Wykonawcy wykażą, że dysponują osobą zdolną do realizacji zamówienia tj. Kierownikiem budowy, 

który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej.  
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Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 

kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 

83, poz. 78 ze zm.  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 

18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394  do pełnienia samodzielnej 

funkcji w budownictwie. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek 

za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia; 

2. Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów 

wymienionych w Rozdziale VI SIWZ na podstawie kryterium spełnia/nie spełnia. 

3. Nie spełnienie ww. warunków będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wymagane oświadczenia i dokumenty: 

A. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawca składa 

wraz z ofertą: 

1) wykaz robót potwierdzających spełnianie warunku o którym mowa w pkt. V.1.2  SIWZ, 

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty 

i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane 

w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik nr 8 do SIWZ. Dowodami, o których mowa 

powyżej są:  

1  poświadczenie; 

2  inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ; 

2) pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ; 

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami 

wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają  

wymagane uprawnienia – załącznik nr 7 do SIWZ. 

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

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą: 

4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ o braku podstaw 

do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 ustawy; 

5) oświadczenie zawierające listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, 

zgodnie z załącznikiem nr   do SIWZ; 

6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w Dziale VI punkt 1.B 6) SIWZ – składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa 

powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
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albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument, 

o którym mowa powyżej należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem, składanej wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2. Oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) w przypadku, gdy oferta jest podpisywana przez pełnomocnika: pełnomocnictwo obejmujące 

uprawnienia do składania oświadczeń wynikających z toku niniejszego postępowania, 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy 

działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (art. 23 i 141 ustawy Pzp). 

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, Zamawiający żąda przedstawienia 

następujących oświadczeń i dokumentów: 

 formularz ofertowy – podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie, 

 pełnomocnictwo osoby ustanowionej do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie 

w postępowaniu o udzielnie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, dokładnie określające zakres umocowania, zgodnie 

z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

 dokumenty, o których mowa w rozdziale VI.1.B SIWZ złożone przez każdy podmiot oddzielnie, 

 pozostałe dokumenty złożone co najmniej przez jeden z podmiotów wchodzących w skład podmiotów 

występujących wspólnie. 

Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym Pełnomocnikiem. 

 

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega 

obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

5. W przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcy, 

Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm  

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

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

6. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których 

niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń do projektu umowy lub 

sprzeciwu do umowy lub ich zmian: 

a) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota, którą Zamawiający, zgodnie z 

postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany jest zapłacić za roboty 

budowlane stanowiące równocześnie przedmiot umowy o podwykonawstwo, z uwzględnieniem wartości 

wynagrodzeń innych podwykonawców, 

b) umowa o podwykonawstwo winna zawierać załącznik – harmonogram rzeczowo-finansowy, określający 

wartości poszczególnych robót budowlanych, harmonogram winien zawierać numerację pozycji oraz nazwy 

robót budowlanych odpowiadające numeracji pozycji oraz nazwom robót budowlanych, określonych w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy wsprawie zamówienia 

publicznego (lub części robót budowlanych określonych w danej pozycji harmonogramu, w przypadku 

wykonywania przez podwykonawcę jedynie części robót budowlanych określonych w danej pozycji 

harmonogramu), 

c) końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza końcowy 

termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

d) do obowiązków podwykonawcy należy powiadomienie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od 

daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy, o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za 

roboty budowlane zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, 
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e) sposób wykonania umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze sposobem w jaki Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać umowę w sprawie zamówienia publicznego, 

f) zabezpieczenie należytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, winno być 

wnoszone w jednej lub w kliku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a za zgodą Zamawiającego również w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień Publicznych, przy czym zabezpieczenie w pieniądzu winno nastąpić poprzez wpłatę przelewem 

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

7. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do projektów umów lub umów o 

dalsze podwykonawstwo lub ich zmian. 

8. Zamawiający wskazuje termin 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy lub projektu 

zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na zgłoszenie pisemnych 

zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy lub projektu zmiany umowy, 

9. Zamawiający wskazuje termin 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu umowy lub zmiany umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na zgłoszenie pisemnego sprzeciwu 

Zamawiającego do umowy lub zmiany umowy. 

10. Zamawiający wskazuje, że umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem 
są dostawy lub usługi, o wartości mniejszej niż 0, % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego 

nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż  0 000, 00 złotych. 

11. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z treści pisemnego (załączonego w 

oryginale  dokumentu o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia, winien wynikać zakres udostępnianych zasobów oraz sposób dostępu do nich, 

gwarantujący rzeczywistą możliwość korzystania z udostępnionych zasobów podmiotu trzeciego.    

12. Wymagania dotyczące składanych dokumentów: 

1) Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie 

kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez 

Wykonawcę. Oferta musi zostać złożona w oryginale. 

2) Dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie 

z zasadami reprezentacji wynikającymi z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub przez 

pełnomocnika, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem. 

3) Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty powinny być sporządzone w języku polskim. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

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

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

5) Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w 

oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące 

tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty. W przypadku zastrzeżenia informacji jako 

tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje 

stanowią taką tajemnicę. Zamawiający wymaga złożenia wyjaśnień w tym zakresie wraz z ofertą. W 

przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert , iż 

zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona 

przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od 

momentu otwarcia ofert.  

Wykonawca nie może zastrzec informacji zawartych w formularzu ofertowym oraz innych, jawnych. 

UWAGA: Na etapie zawierania umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić 

Zamawiającemu: 
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 w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie – umowę regulującą 

współpracę tych Wykonawców (lub odpowiednio aktualną treść umowy spółki cywilnej . 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Sposób porozumiewania 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem, Zamawiający żąda 

niezwłocznego ich potwierdzenia w formie pisemnej. 

W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną Zamawiający wymaga przesłania podpisanych 

dokumentów przez osobę uprawnioną w postaci skanu (plik zapisany w formacie .pdf). W temacie 

wiadomości należy podać znak postępowania ZP-461-2/2016. 

Dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa składane na wezwanie Zamawiającego zgodnie z treścią 

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp należy składać wyłącznie w formie pisemnej. 

Zamawiający nie udziela informacji telefonicznych. Pytania do treści SIWZ wysyłane winny być na adres: 

m.czajka@kchz.agro.pl. 

 

2. Wyjaśnienia SIWZ 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie pó niej niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 

pó niej niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 

powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 

powyżej. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie także udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści SIWZ. 

3. Zmiana SIWZ 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ, a także zamieszcza ją na stronie internetowej. 

2) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację 

na stronie internetowej. 

3) W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuża termin składania ofert 

o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. 

4. Uzupełnienie dokumentów i wyjaśnienia dotyczące treści oświadczeń, dokumentów. 

1) Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 2  ust. 1 ustawy, lub którzy nie 

złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia 

i dokumenty, o których mowa w art. 2  ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 

pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone 

na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez Zamawiającego, nie pó niej niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

(art. 26 ust. 3 ustawy). 

2) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 2  ust. 1. ustawy – (art. 26 ust. 4 ustawy). 
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VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Kilka podmiotów może złożyć 

ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 23 i art. 141 ustawy . 

2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym, 

trwałym środkiem pisarskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem 

na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

4. Formularz ofertowy oraz wszystkie wymagane oświadczenia, dokumenty, w tym załączniki, wymagają 

podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawowymi. Jeżeli 

formularz ofertowy lub dokumenty będą podpisywane przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć 

prawnie skuteczne pełnomocnictwo. 

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób  podpisującej 

ofertę. 

6. Karty oferty powinny być spięte w sposób gwarantujący jej trwałość. Zaleca się ponumerowanie 

zapisanych stron. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 

ustawy. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki. 

8. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub 

wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie dostarczonego 

Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty do miejsca określonego 

w rozdziale XI pkt. 1 SIWZ. 

Zmianę oferty bąd  jej wycofanie należy oznaczyć adnotacją „zmiana” lub „wycofanie”. 

9. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę 

po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

10. W toku badania i oceny ofert, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy, Zamawiający może żądać 

od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie należy zabezpieczyć 
w sposób uniemożliwiający jego otwarcie bez naruszenia zabezpieczenia. 

Opakowanie oferty powinno być oznaczone nazwą Wykonawcy i zaadresowane na Zamawiającego: 

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 

ul. Sokołowska 3 

01-142 Warszawa 

i oznaczone adnotacją: „OFERTA – termorenowacja budynku przy ul. Przyszłości 1 w Parzniewie oraz nie 

otwierać przed 11.08.2016 r., godz. 10:15” 

Uwaga: 

W przypadku braku powyższych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku składania ofert przed wyznaczonym 

terminem składania, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie 

w trakcie sesji otwarcia ofert. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Składanie ofert: 

Ofertę należy złożyć do 11.08.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3 (Sekretariat). 

Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wydaje poświadczenie złożenia oferty. 

2. Otwarcie ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3  

(Sala konferencyjna). 
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Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy  

oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle 

informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT. 

2. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty 

towarzyszące wykonaniu zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia i istotnych 

postanowieniach umowy. 

3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia i 

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można 

było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

5. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nie ujęcia 

w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z 

powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia wynikające wprost SIWZ, jak również koszty w niej nieujęte, a bez których nie można 

wykonać zamówienia, to jest na przykład: koszty organizacji i zagospodarowania placu budowy wraz z 

zapleczem budowy, koszty zużycia wody, zrzutu ścieków, koszty energii dla potrzeb budowy, koszty 

odwodnienia wykopów, pompowania i zrzutu wody do kanalizacji ogólnospławnej (wg opłat naliczanych 

przez MPWiK , koszty składowania, wywozu i utylizacji odpadów, za zajęcie pasa drogowego, itp. 

6. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W 

związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od 

zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty oraz prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

10. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 

 niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. (art. 87 ust. 2 

ustawy). 

11. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ 

(art. 91 ust. 1 ustawy). 

12. Jeżeli w toku postępowania zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

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

z obowiązującymi przepisami (art. 91 ust. 3a ustawy). 

13. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ust. 1 ustawy . 

14. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty 
lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty (art. 93 ust. 

1 pkt 4 ustawy). 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

Oferty oceniane będą według poniższego kryterium. 
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1. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu, wg poniżej podanych kryteriów: 

A - cena ofertowa brutto – 95 % 

B – przedłużenie okresu gwarancyjnego – 5% 

 

2. Punkty będą  przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.  

2.1 Oferta z najniższą ceną brutto = 9  punktów. Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji 

matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku: 

 

A= (Cmin/Cbad) x 95 

 
A - ilość punktów jaką otrzyma oceniana oferta w kryterium cena ofertowa brutto 

 - najniższa cena ofertowa brutto 

 - cena ofertowa brutto podana w ofercie ocenianej 

 

2.2 Ocenie podlegać będzie gwarancja ponad wymagane przez Zamawiającego 60 miesięcy.  

a  oferta z okresem gwarancji równym 84 miesiące lub dłuższym otrzyma   punktów; 

b) zaoferowanie gwarancji równej wymaganemu minimum (60 miesięcy  spowoduje nieprzyznanie żadnego punktu 

w tym kryterium; 

c) zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 

2 ustawy Pzp; 

d) w przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 84 miesiące, zamawiający do oceny ofert 

przyjmie 84 miesiące, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez wykonawcę; 

e) punkty za okres gwarancji pozostałych ofert będą liczone wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku: 
 

 

B= (Gbad-60/Gmax-Gmin) x 5 

 

B - ilość punktów jaką otrzyma oceniana oferta w kryterium gwarancja 

Gbad – okres gwarancji oferty badanej 

Gmax – maksymalny punktowany okres gwarancji równy 84 miesiące 

Gmin – minimalny okres gwarancji równy 60 miesięcy 

 

Wyliczenie punktacji oferty nastąpi wg wzoru A+B 

 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu z postępowania, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę, z punktu widzenia kryteriów zawartych w SIWZ. 

 

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 92, 94 i 9  

ustawy) 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę  albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) 

albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta. 

minC

badC
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2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację, o której mowa 

w pkt 1 ppkt 1  na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 

mowa w pkt 3 , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zawarcia umowy. W celu jej zawarcia, Wykonawca 

przybędzie do siedziby Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł przybyć do siedziby 

Zamawiającego może wnioskować o przesłanie umowy pocztą. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania o których mowa w art. 93 ust. 1. 

7. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający przekaże ogłoszenie 

o udzieleniu zamówienia do Biuletynu Zamówień Publicznych. 

8. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności: 

a) dostarczyć, w wyznaczonym terminie tabelę elementów scalonych w rozbiciu na ceny netto i brutto; 

b) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XV 

SIWZ; 

c) dostarczyć Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć 

w realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy); 

d) dostarczyć Zamawiającemu kopię polisy OC na warunkach opisanych we wzorze umowy; 

e) w wyznaczonym terminie dostarczyć do siedziby Zamawiającego niezbędne dokumenty do zgłoszenia 

rozpoczęcia robót w Nadzorze Budowlanym: 

−oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków (w oryginale), 

−kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem, 

−kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby, potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem. 

f) w przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny (ceny całkowitej podanej w ofercie . 

Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu 

gwarancji. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść nie pó niej jednak niż w dniu podpisania 

umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej 

lub w kilku następujących formach: 

a) w pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.   pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym 

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, ustanowienie zastawu na papierach 

wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz 

ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i 

rejestrze zastawów. 
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5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, ich treść ma być zgodna z 

załączonym wzorem (bezwarunkowa i na pierwsze żądanie). 

6. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego 

jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku 

przedłożenia gwarancji niezgodnej ze wzorem lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, 

Zamawiający uzna, ze wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego. Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 

94 ust. 2 ustawy. 

10. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. 

11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji nie może 

przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie pó niej niż w 1  dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady i gwarancji. 

12. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi dla na okres określony w ofercie 

jednakże nie mniej niż 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Bieg terminu gwarancji i rękojmi 

rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym. 

 

 

XVI. WARUNKI UMOWY 

1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy określa załącznik nr 6 do SIWZ. 

2. Zamawiający określa, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, następujące warunki dokonania zmiany umowy: 

2.1 Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: 

a  Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania 

terminu określonego w paragrafie .... Umowy, 

b  Wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego 

prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej 

do przewidzenia, jeżeli: 

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia 

podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub 

- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a 

wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie 

umownym, 

c  opó nień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami, do których 

przekazania Zamawiający był zobowiązany, 

d) przerwy w robotach spowodowanej wystąpieniem znalezisk archeologicznych lub innych znalezisk czy 

wykopalisk, uniemożliwiających wykonywanie robót. 

e  wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót. 
 

We wszystkich przypadkach określonych w punktach od a do d), termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie 

dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności. 

 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót. Wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu 

Umowy wynikający z tabeli elementów scalonych albo wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie 

aktualnych informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego i 

materiałów budowlanych zawartych w zeszytach SEKOCENBUD za 4 kwartał 2016 roku. Stawki 

robocizny dla określonych rodzajów robót przyjmowane będą jako wartość średnia netto dla Województwa 

mazowieckiego, kalkulacyjne wska niki narzutów określone na podstawie wartości średniej dla danych 

robót. W przypadku braku cen materiałów i sprzętu w zeszycie SEKOCENBUD, ceny te będą przyjmowane 

wg wartości rynkowej. Powyższe będzie przedmiotem negocjacji. 
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4. Zmiany kierownika budowy/robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek 

Wykonawcy w przypadku: 

a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót; 

b) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy; 

c) jeżeli zmiana kierownika budowy/robót stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy (np. rezygnacji); 

5. Zmiany kierownika budowy/robót na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich 

obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy/robót 

zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

6. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót - nowy członka zespołu projektowego /kierownika 

budowy/robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 

7. Zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego 

(kolejnego  podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych 

przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy 

Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, 

w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 

7.1 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

8. W zakresie zmian na skutek wydanych decyzji, uzgodnień, faktycznych uwarunkowań technicznych, 

terenowych i gruntowych, powodujących konieczność modyfikacji rozwiązań, z zastrzeżeniem, że zmiany 

te nie mogą mieć wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy. 

9. Innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian 

nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i 

takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie 

miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 

10. Zmiany sposobu wykonania robót lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności 
uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych, 

gruntowych lub dokumentacyjnych. 

11. Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT: jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana 
stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać zmiany. 

Dotyczyć to może tylko części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT 

jeszcze nie wykonano, a realizacja robót zgodna jest z harmonogramem. 

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (art. 179 – 198 ustawy). 

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy. 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 1 4 pkt.   ustawy. 

Procedura wnoszenia środków ochrony prawnej wynika z przepisów ustawy Pzp. 

 

 

 

Załączniki do SIWZ: 

Dokumentacja projektowa – nr 1, 

Formularz ofertowy – nr 2, 

Oświadczenie z art. 22 ust. 1 –  nr 3, 

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 –  nr 4, 

Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5 – nr 5, 

Istotne postanowienia umowy – nr 6, 

Wzór wykazu osób – nr 7, 
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Wzór wykazu robót budowlanych – nr 8.  
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Zamawiający: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, ul. Sokołowska 3, 01-142 Warszawa. 

 

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy: 

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

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

Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................... 

Numer telefonu: ............................................................ 

Adres e-mail................................................................... 

Numer faxu: .................................................................. 

Numer REGON:............................................................ 

Numer NIP: ................................................................... 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

 

Składamy ofertę na realizację zamówienia pn. Termorenowacja budynku przy ul. Przyszłości 1 w 

Parzniewie. 

 

1. Oferowana cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: …………………….zł. 

2. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 

wyboru niniejszej oferty. 

3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w SIWZ, tj. do 15 

listopada 2016 r.  

4. Udzielamy ………miesięcy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru 

końcowego.  

5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych 

postanowieniach umowy. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w SIWZ wraz 

z załącznikami i że przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ i zobowiązujemy się, w razie 

wyłonienia naszej oferty w postępowaniu, podpisać umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

8. Oświadczamy, że przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie/a podwykonawcom realizacji zamówienia: 

a. zamówienie objęte ofertą zamierzamy wykonać sami.* 

b. następujące zadania zamierzamy zlecić podwykonawcom:* 

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

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

 

Oferta zawiera.......................... ponumerowanych stron. 

 

W załączeniu do oferty przedkładamy: 

1) ................................................... 

2) ................................................... 

3) ................................................... 

 

....................................., dn. ................ 
(miejscowość  

 

………………….…….………………………………… 
/podpisy osoby(osób  uprawnionej (uprawnionych  do reprezentowania 
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu tj. wskazanych 

w dokumencie rejestracyjnym albo w dokumencie pełnomocnictwa/ 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: ............................................................................................................ 

 

Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Termorenowacja budynku przy ul. Przyszłości 1 w Parzniewie” wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. , dotyczące: 

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

obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

................................. dn. .................... ….. r. 

 

 

................................................................................ 
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby 

umocowanej do dokonywania czynności 

w imieniu Wykonawcy 

 

 

.......................................................... 
pieczątka firmy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: ............................................................................................................ 

 

oświadczam, iż składając ofertę w postępowaniu na „Termorenowację budynku przy ul. Przyszłości 1 w 

Parzniewie  nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek 

zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 

907 ze zm.). 

 

 

 

 

................................. dn. .................... ….. r. 

 

 

................................................................................ 
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby 

umocowanej do dokonywania czynności 

w imieniu Wykonawcy 

 

 

.......................................................... 
pieczątka firmy 
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Załącznik nr   do SIWZ 

 

 

Informacja Wykonawcy 

o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej 

 

Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.  informujemy, że podmiot który reprezentujemy: 

 

należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.   ustawy Prawo zamówień publicznych / nie należy 

do żadnej grupy kapitałowej* 

 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

 

Lp. Nazwa i dokładny adres podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

................................. dn. .................... ….. r. 

 

 

................................................................................ 
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby 

umocowanej do dokonywania czynności 
w imieniu Wykonawcy 

 

 

.......................................................... 
pieczątka firmy 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Istotne postanowienia umowy 

 

UMOWA nr  ............... 

 

zawarta w dniu ................... 2016 r., pomiędzy: 

 

Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt z siedzibą w Warszawie, ul. Sokołowska 3, posiadającym  

NIP 527-25-29-237, REGON 017184923, który reprezentuje: 

............................ – Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt 

 

zwanym w treści umowy Zamawiającym, 

a 

…………………………………., z siedzibą w ………………………………., wpisanym do Rejestru 

Przedsiębiorców przez …………………… pod nr ………………….., nr NIP …………………….., 

reprezentowanym przez:.............................. 

 

zwanym w treści umowy Wykonawcą. 

 

Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego zamówienia udzielonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 , zwanej dalej „ustawą Pzp”; 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest jest wykonanie robót budowlanych polegających na termorenowacji budynku przy 

ul. Przyszłości 1 w Parzniewie. 

2. Przedmiot Umowy ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową, ofertę oraz wizję lokalną w 

miejscu prowadzenia robót. 

3. W ramach zadania przewidziano do realizacji m.in: wymianę  stolarki drzwiowej – drzwi wejściowe, wymianę 

obróbek blacharskich elementów wieńczących budynku, docieplenie ścian zewnętrznych – ścian nadziemia, 

docieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych oraz wykonanie warstwy elewacyjnej na bazie bloczków 

betonowych łamanych do poziomu górnej rzędnej warstwy   cokołowej, remont schodów i spoczników 
wejściowych przy wejściach głównych budynku, wykonanie nowej kolorystyki budynku, wykonanie opaski 

chłonnej wokół budynku. 

4. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa inwestycji opracowana przez „Art Bud” 

Firma Projektowo – Budowlana Artur Jan Miernik obejmująca projekt budowlany termorenowacji budynku 

laboratorium referencyjnego wzorców mleka na działce nr ewid. 91/19 przy ul. Przyszłości 1 w Parzniewie. 

 

 

§ 2 Terminy realizacji 

 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy:  

1  Termin rozpoczęcia: ............ (z dniem zawarcia Umowy), 

2  Termin zakończenia: do 15.11.2016r. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy i terminy wykonania przedmiotu Umowy określa „Harmonogram rzeczowo-

finansowy stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. 

 

 

§ 3 Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto, tj. wraz z podatkiem VAT, w 

kwocie: brutto: ..................... zł, słownie: ......................................... złotych. 

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów związanych z 

kompleksową realizacją zadania, zgodnie z dokumentacją przetargową. 
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3. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac. 

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek robót lub kosztów 

określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu 

ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a 

w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

5. Wykonawca nie może odmówić zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe, jeżeli okaże się, iż zachodzi 

konieczność wykonania robót nieobjętych Umową, niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, a których 

wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz zostały one 

zaakceptowane przez Zamawiającego w protokole konieczności. Wykonawca nie może żądać od 

Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał prace dodatkowe bez zawarcia umowy o zamówienie 

dodatkowe. 

 

§ 4 Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną 

oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego. 

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zobowiązany jest: 

1) przed rozpoczęciem robót: 

a) zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy wraz z zapleczem budowy 

(budowa dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków z zaplecza 

budowy , ponosić koszty zużycia wody, energii, ogrzewania i inne dla potrzeb budowy, 

sb  wygrodzić i zabezpieczyć miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób trzecich i roznoszeniem 

się pyłu i kurzu, 

c  sporządzić – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 

2003r. Nr 120, poz. 1126  – przed rozpoczęciem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tablicę 

informacyjną i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezwłocznie 

przekazać 1 egzemplarz planu „bioz” Zamawiającemu, 

d  poinformować wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach, 

2  zapewnić stały nadzór nad mieniem oraz zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od 

odpowiedzialności cywilnej, 

3  odpowiednio zorganizować roboty budowlane, w szczególności: 

a  utrzymywać porządek w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkować miejsca wykonywania 

robót, 

b  prowadzić roboty w sposób bezpieczny, 

c  natychmiastowo i skutecznie usuwać wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji robót, w tym odtworzenie nawierzchni przyległego terenu, trawników, chodników zniszczonych 

podczas wykonywania prac, 

4  uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw 

związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi, 

   używać materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej, a ponadto: 

a  dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 30 /2011 z 3 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki 

wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. 

UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (j.t Dz. 

U. 2014. 883) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP, 

b  nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem 

umowy a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego, 

c  zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, o których mowa w art.   ust. 1 

pkt 1 lit a-f ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2013. 1409), 

6  zagospodarować powstałe podczas realizacji przedmiotu Umowy odpady zgodnie z ustawą o odpadach z 

dnia 14.12.2013r. (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 21  i ustawą z 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 

2013r. poz. 1232 z pó . zm.  oraz w razie potrzeby zgłosić informację o wytwarzanych odpadach oraz o 
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sposobie ich zagospodarowania do Referatu ochrony środowiska Urzędu Gminy Brwinów oraz Zamawiającego, 

7  prowadzić roboty zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 

401), 

8  w razie potrzeby opracować i zatwierdzić w odpowiednim organie obsługę komunikacyjną budowy, 

9  utrzymywać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na drogi publiczne, 

10  w trakcie budowy i robót ziemnych zabezpieczyć wszystkie drzewa i krzewy w pobliżu, których będą 

prowadzone roboty ziemne, dodatkowo zabezpieczyć system korzeniowy przed wysychaniem, przemarzaniem, 

11  nie składować materiałów budowlanych i ziemi z wykopów w obrębie koron drzew i krzewów, 

12  prowadzić roboty ziemne w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów w sposób najmniej szkodzący 

roślinom, 

13  zapewnić ochronę drzewostanu/zieleni, 

14  zapewnić obsługę geotechniczną i geodezyjną, 

1   przy realizacji robót przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach, 

16  przed dokonaniem zamówienia materiałów wykończeniowych, drzwi oraz malowaniem ścian i wykonaniem 

nawierzchni podłogowych, dokonać pomiarów otworów drzwiowych i innych elementów do wbudowania i 

przedstawić Zamawiającemu propozycje (próbek  materiałów, kolorów itp. celem akceptacji - nie dopuszcza się 

odmierzania z rysunków, 

17  wykonać niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory, w szczególności: pomiary 

wymaganych parametrów technicznych instalacji, w razie potrzeby wystąpić do Zamawiającego o udzielenie 

pełnomocnictwa, 

18  przed zgłoszeniem robót budowlanych do odbioru Wykonawca zobowiązuje się zapewnić własnym 

staraniem i na własny koszt wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań i odbiorów stosownie do zakresu i 

rodzaju robót, w szczególności: 

a  próby szczelności instalacji kanalizacji deszczowej, 

b) czyszczenie i kamerowanie instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 

c) pomiary instalacji odgromowej, 

d) pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

e) pomiary rezystancji izolacji, uziemień ochronnych i roboczych, 

 

19) opracować po zakończeniu realizacji robót świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu, 

20  opracować i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą i odbiorową całego obiektu w ilości 

2 egz. (operat kolaudacyjny), 

21  zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w odbiorze, 

22  zdemontować obiekty tymczasowe i uporządkować teren po zakończeniu robót. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania własne, swoich pracowników oraz 

podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robot w taki sposób, aby 

w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż jest to 

niezbędne dostępu lub korzystania z dróg, chodników, placów prywatnych i publicznych, tak należących do 

Zamawiającego jak i osób trzecich, a także nie naruszać bardziej niż jest to konieczne z uwagi na wykonywanie 

obowiązków umownych zasad wynikających ze stosunków dobrosąsiedzkich, obowiązków w zakresie 

utrzymania czystości oraz norm hałasu. W celu uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, iż powyższy zapis 

umowny nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków naprawienia szkody lub przywrócenia stanu sprzed naruszenia 

oraz bieżącego utrzymywania czystości. 

5. Wykonawca zobowiązuje się skompletować i przekazać właścicielowi lub zarządcy obiektu oraz Inwestorowi 

dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach – po 1 dla każdego, jak i podlegające 

przekazaniu również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu (art. 60 Prawa Budowlanego). 

6. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji robót budowlanych przedkładać Zamawiającemu dokumenty 

obrazujące realizację przedmiotu zamówienia dotyczące zakłóceń na budowie wraz z ich udokumentowaniem.  

7. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch 

związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby ruch 

związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum 

oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. 

8. Przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca zobowiązuje się przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji dokument „Zatwierdzenie materiałowe”. Zatwierdzenie to musi zawierać 
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propozycję materiałów, urządzeń i wyposażenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami 

w postaci atestów, aprobat, deklaracji zgodności. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać roboty elewacyjne 

oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu w taki sposób, by nie zakłócić funkcjonowania jednostki. 

9. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty uciążliwe i głośne w godzinach popołudniowych – 

uzgodnionych z Użytkownikiem. 

10. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski i nadzór autorski. 
11. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dnia od zawarcia Umowy. 

 

 

§   Warunki realizacji prac przez podwykonawców 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać każdorazowo zgodę Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą 

umowy o roboty budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także każdorazowo projektu jej zmiany. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej 

zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie 

zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, 

uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmian. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0, % 

wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo wartości większej niż  0.000,00 zł brutto. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia zobowiązujące 

podwykonawcę do: 

1) uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie z dalszym podwykonawcą umowy o roboty budowlane, 

2) przedkładania Zamawiającemu projektu umwy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a 

także projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy, 

3) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

4) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie dłuższego niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

5) powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty budowlane zrealizowane 

przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni roboczych od daty 

wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy,  

6) zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w jednej lub w kliku 

formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a za zgodą Zamawiającego 

również w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, przy czym w 

przypadku zabezpieczenia w pieniądzu poprzez wpłatę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia informujące 

podwykonawcę, że: 

1) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie 

zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub 

projekt jej zmian, 

2) 2  jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, 

uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmian. 
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9. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia zobowiązujące 

podwykonawcę do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowień, o których mowa w ust. 7 i 8 

stosowanych odpowiednio. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż postanowienia, o których mowa w ust. 7 i 8 zostaną wprowadzone w 

umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez każdego dalszego podwykonawcę. 

11. Każdorazowo w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, Strony wprowadzą do 

niniejszej Umowy aktualny wykaz zakresu rzeczowo – finansowego robót budowlanych, dostaw oraz usług 

realizowanych przez podwykonawców. 

 

 

§ 6 Odbiór prac 

 

1. Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania i gotowości do odbioru 

przedmiotu Umowy. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy, w szczególności: dziennik budowy, protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, pozytywne 

odbiory końcowe przez służby zewnętrzne – umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

odbioru. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opó nień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę. 

2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy, 

zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru. 

3. 3W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadających się do usunięcia, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia o 

powyższym Zamawiającego. 

4. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został w całości wykonany lub ma wady 

uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową. 

5. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub 

stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może: 

1  żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy 

odpowiedni termin, 

2  obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 

zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne, 

3  odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 

ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie – a wady są istotne. 

6. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo 

zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego 

usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

 

 

§ 7 Warunki płatności 

 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbędzie się fakturą wystawioną po zakończeniu i odbiorze 

końcowym przedmiotu Umowy. 

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić: 

1) świadectwo wykonania zakończonych elementów robót podpisane przez inspektora nadzoru i kierownika 

budowy, 

2) protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy podpisany przez uczestników odbioru. 

 

3. Zapłata faktury przez Zamawiającego nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze. 
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W przypadku ujęcia w fakturze zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie: 

1) Kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty budowlane, 

dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu 

zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, lub 

2) Kopia faktury wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane przez niego roboty 

budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o 

dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę i podwykonawcę za 

zgodność z oryginałem, lub Oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego 

wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub usługi, lub 

3) Oświadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za 

wykonane roboty, dostawy lub usługi, lub 

4) Oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości wymagalnego wynagrodzenia za wykonane 

przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi – w ramach niniejszej Umowy, lub 

5) Oświadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy całości wymagalnego wynagrodzenia 

za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi – w ramach niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność doręczonej faktury nie pozostając w opó nieniu w jej zapłacie, do 

czasu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 6 niniejszego 

paragrafu. 

5. Za termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Opłaty za zajęcie pasa drogowego i utrudnienia w ruchu oraz kary za przekroczenie terminu zajęcia pasa 

drogowego lub zajęcie pasa bez zgody zarządcy, związane z realizacją przedmiotu Umowy, obciążają 

Wykonawcę. Zamawiający, po otrzymaniu decyzji zarządcy drogi ustalającej wysokość należności z tytułów, o 

których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, potrąci te należności z wynagrodzenia Wykonawcy, na 

co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 8 Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy - 

wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

2  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji - 

w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

3  w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 

odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, 

4  w razie odstąpienia przez Zamawiającego od części Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 

odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w 

wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy dla części Umowy od której Zamawiający 

odstąpił, bąd  dla reszty niespełnionego przez Wykonawcę świadczenia w zależności od tego w jakiej części 

Zamawiający od Umowy odstąpił, 

   w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty, 

6  w razie nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,0 % wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu 

umowy lub projektu jej zmiany, 

7  w razie nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokości 0,0 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany, 

8  w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,0 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek braku zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

2. Zamawiający może dochodzić na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania przewyższającego 
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wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

 

 

§ 9 Warunki gwarancji i rękojmi  

 

1. Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela ............. miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna 

się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. 

Gwarancja obejmuje wady materiałowe, urządzenia oraz wady w roboci nie. 

2. Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela .............. miesięcznej rękojmi. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się 

w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. 

3. W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie, w 

terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym terminie, w 

tym do dokonania demontażu rzeczy, w których wystąpiła wada i ponownego zamontowania po dokonaniu 

wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w miejscu, w 

którym znajduje się rzecz, w której wada wystąpiła lub dostarczyć rzeczy wolne od wad do takiego miejsca na 

swój koszt i swoim staraniem. 

4. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od 

chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada 

była usuwana. 

5. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały 

zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad z tego względu, że wysokość kosztów usunięcia wad, w tym 

wysokość kosztów montażu lub demontażu przewyższa wartość rzeczy, w których wystąpiły wady. 

 

§ 10 Nadzór nad pracami  

 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego będą sprawować koordynator, którym 

będzie inspektor nadzoru inwestorskiego: ...................... 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy będzie kierownik budowy: 

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

 

§ 11 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 Umowy, tj. ............... zł słownie:..................................................................................... 

złotych. Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w formie: - .................... 

2. Strony ustalają: 

1  70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ................. zł zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

2  30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............... zł przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. Kwota ta zostanie zwrócona nie pó niej niż w 1  dniu po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. 

4. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
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§12 Ubezpieczenie budowy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody 

osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji Umowy osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na 

sumę gwarancyjną nie niższą niż ................. zł (wartość brutto Umowy , przy czym Wykonawca zobowiązuje 

się, iż zawarta umowa ubezpieczenia nie będzie zawierała żadnych postanowień ograniczających wysokość 

wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania, w szczególności postanowień dotyczących franszyzy 

integralnej, franszyzy redukcyjnej oraz udziału własnego ubezpieczonego. 

2. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich jego podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz z wszelkim własnym 

mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności: 

1  roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy, 

2  materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania, 

3  maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu, 

4  sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy. 

4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, 

uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, 

uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, 

powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów na ubezpieczone 

mienie. 

5. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 

1  dla robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiałów lub elementów i urządzeń do 

wbudowania lub zamontowania – wartości określonej w §3 ust. 1 Umowy, 

2  dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza, wyposażenia 

budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy – wartości niezbędnej do 

odtworzenia lub zastąpienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez cały okres realizacji 

przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu. 

7. W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie pó niej niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, 

kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia 

przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę  dowodów (-u  wpłat (-y  składki 

ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie pó niej niż następnego dnia po upływie terminu (-ów  zapłaty, pod 

rygorem dokonania zapłaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z wynagrodzenia 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Wykonawca udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zawarcia w jego imieniu umowy 

ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy. 

 

§12 Odstąpienie od umowy 

 

 

1. Zamawiający, niezależnie od przyczyn określonych w kodeksie cywilnym, może odstąpić od Umowy bez 

wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli: 

1  Wykonawca nie wykonuje Dokumentacji lub robót zgodnie z Umową lub pisemnymi zastrzeżeniami 

Zamawiającego albo przerywa prace lub roboty na okres dłuższy niż 14 dni lub opó nia się z wykonaniem 

Dokumentacji lub robót przez okres 14 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, 

2) Wykonawca opó nia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres dłuższy niż 14 dni lub 

nie kontynuuje wykonywania przedmiotu Umowy mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego, 

3  wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, lub wystąpiła konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż  % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

2. Jeżeli okoliczności opisane w ust. 1 pkt. 1  lub 2  ograniczają się do części przedmiotu Umowy, Zamawiający 
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może, według swojego wyboru, odstąpić – bez wyznaczania dodatkowego terminu – albo od tej części 

przedmiotu Umowy albo od całej reszty niespełnionego świadczenia albo od Umowy w całości. 

3. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy lub jej części Zamawiający ma prawo złożyć w terminie 

do 60 dni od zaistnienia stanowiącego podstawę do odstąpienia, lub w przypadku terminów określonych w ust. 

1 pkt. 1 i pkt. 2 od dnia następnego po upływie tych terminów. 

4. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji 

robót w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy. 

5. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia, których zakres 

zostanie określony w protokole. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć wchwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa 

powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy (art. 

145 ustawy Pzp). 

 

§13 Postanowienia końcowe 

 

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd dla siedziby 

Zamawiającego z tym, że Strony dopuszczają możliwość poddania sporów powstałych w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, co wymaga pisemnej zgody obu Stron. 

2. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Pzp, Kodeksu 

cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 

4. Umowę sporządzono w trzech (3  jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. Otrzymuje Zamawiający, a 

1 egz. Wykonawca. 

5. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

1) dokumentacja przetargowa, w tym dokumentacja projektowa, 

2) oferta Wykonawcy, 

3  załączniki: 

a  załącznik nr 1 – „Harmonogram rzeczowo-finansowy”, 

b) załącznik nr 2 – „Tabela elementów scalonych”, 

c  załącznik nr 3 – „Wykaz zakresu rzeczowo – finansowego robót budowlanych, dostaw oraz usług 

realizowanych przez podwykonawców”. 

 

 

Zamawiający          Wykonawca 
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Załącznik nr 7  

 

 

 

Wykaz osób 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych 

niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami.  

 

Lp. Imię i nazwisko Planowana funkcja 

przy realizacji 

zamówienia 

Dane o kwalifikacjach 

osoby (podać informacje 

niezbędne dla oceny 

warunku zgodnie z pkt 

V.1.3 siwz) 

Informacja o 

podstawie do 

dysponowania 

wykazaną osobą
1
 

     

     

     

     

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................. dn. .................... ….. r. 

 

 

................................................................................ 
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby 

umocowanej do dokonywania czynności 

w imieniu Wykonawcy 

 

 

.......................................................... 
pieczątka firmy 

 

 

 

 

                                                 
1 W przypadku gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia – należy załączyć dowód, że będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia. Za dowód zamawiający uznaje w szczególności pisemne zobowiązanie takie podmiotu do oddania wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów 
2 nie jest wymagane załączenie kopii dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia, wystarczające jest wskazanie rodzaju i zakresu 

uprawnień w kolumnie „dane o kwalifikacjach” oraz oświadczenie o posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień  
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           Załącznik nr 8 
 

Wzór wykazu robót budowlanych 

 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 

(proszę podać 

informacje pozwalające 

na ocenę czy wszystkie 

elementy warunku 

opisanego w pkt V.1.2) 

siwz są spełnione  

Wartość zamówienia  

brutto 

 

 

 

 

Data (od do) 

wykonania 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

zlecającego 

wykonanie robót 

Doświadczenie 

własne wykonawcy 

 

Wykonawca polega 

na wiedzy i 

doświadczeniu 

innych 

podmiotów** 

     Własne/oddane do 

dyspozycji* 

      

      

      

Do wykazu dołączam dowody poświadczające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

* niepotrzebne skreślić 

** W przypadku dysponowania zasobami innych podmiotów na podstawie art.26.2b ustawy Pzp do wykazu należy 

dołączyć  pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z 

zakresu wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 

 

 

 

................................. dn. .................... ….. r. 

 

 

................................................................................ 
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby 

umocowanej do dokonywania czynności 

w imieniu Wykonawcy 

 

 

.......................................................... 
pieczątka firmy 

 

 


